
 
 
 
 
 
III. évfolyam 4. szám Pünkösd 

Internet: http://keresztur.zsoltar.hu 

A lángnyelvek megjelenése 
 
A Szentlélek a Szentháromság harmadik személye, Aki pünkösdkor töl-
tetett ki. Megjelenési formája és munkája alapján a biblia a galambhoz / 
Máté 3:16/, a szélhez /Ap. csel. 2:2/ és a tűzhöz /Ap.csel.3:4/ hasonlítja. 
Most csak az utóbbi hasonlatra figyeljünk: milyen szerepe van életünk-
ben a tűznek – illetve milyen munkát végzett pünkösdkor és végez ma is 
Isten Szentlelke. 
1. Először is a tűz pusztít, éget, megsemmisít. 

Tavasszal a vasúti sínek mellett meggyújtják a megszáradt füvet. 
Azért égetik a régit, hogy ezzel elősegítsék az új növekedését… Valami-
kor gyakori orrvérzésemet úgy szűntették meg, hogy megforrósított tü-
zes dróttal – ami vékony volt – kiégették azt a hajszáleret, ami a kelle-
metlenséget okozta. Ez a művelet fájdalmas volt, de eredményes. A vér-
zés megszűnt. 

A Szentlélek is kiégeti életünk oda nem való hitványságait. A Szentlé-
lek beavatkozása révén ez legtöbbször fájdalmat jelent. Megítéli múltun-
kat, szembeállít önmagunkkal, bűneinkkel. Pünkösdkor a bűnbánatra 
hívó szó alapján az emberek „szívükben megkeseredtek.”/37/ 
 Jeremiás próféta elhívásakor nemcsak azt a megbízást kapta 
Urától, hogy „plántáljon és építsen”, hanem először így szólt az utasí-
tás:”irts, rombolj, pusztíts.”/Jer.1:10./ Mindez nem azért van, hogy az 
ember elkeseredjen, vagy elpusztuljon, hanem, hogy elhagyva bűnét 
megtérjen és új életet nyerjen. 
 Urunk Krisztusunk beszélt a végítéletről is, amikor tűz által pusz-
tul el ez a világ amit majd az új ég és új föld követ amelyben Isten lesz 
minden a mindenekben. 
2. Másodszor a tűz világít. 

Régen jelzőtűzön keresztül üzentek egymásnak az emberek. A hajók 
tájékozódását is világító tornyok segítették. Jézus arra tanított, hogy úgy 
kell fényleni a mi világosságunknak, hogy látva a mi jó cselekedeteinket 
dicsőítsék a mennyei Atyát. Mert gyertyát sem azért gyújtanak, hogy a 
véka alá tegyék, hanem, hogy világítson a házban lévőknek. 
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 Pünkösdkor lángnyelvek jelentek meg. Fényt villantottak fel 
nemcsak természetben, hanem mindazok szívében, akik addig sötétben 
éltek. Ezt a fényt felülről kapták ajándékként, hogy ezzel másoknak is 
tudjanak világosságot nyújtani. A Szentlélek megvilágosítja azt az utat 
is, amelyen járnunk kell. 
3. Harmadszor a tűz melegít is. 

A növény, az állatvilág, de az ember is igényli a meleget ahhoz, hogy 
élni tudjon. A növény megfagy, az állat, de az ember is elpusztul a nagy 
hidegben. A nap mint hatalmas tűzgolyó átmelegíti földünket annyira, 
hogy meg ne fagyjunk, de ne is égessen meg. – A Lélek felmelegíti éle-
tünket. Felfedezzük, hogy a szívünk hideg, kőszív. Isten lelke melegíti föl 
a szívünket, illetve „új szívet” ad nekünk, amelyik irgalmas lesz ebben az 
„irgalmatlan világban”. S átéljük azt, hogy Isten irgalma tart meg ben-
nünket. 

Isten lelkének az ajándéka az, amikor egy gyülekezet kéri és elfogadja 
a Szentlélek ajándékát, Aki meghatározza a gyülekezet jó légkörét. Az 
ilyen közösségben megszűnik a bizalmatlanság, s helyébe a lélek meleg-
sége kerül. Közben megtanúljuk, hogy ne magunknak éljünk. Mindez a 
Szentlélek gyümölcse lesz. 
4. Végül a tűz energiát szabadít fel. 
A gőzmozdonyokat régen „felfűtötték”. A szén energiája átalakul mozgá-
si energiává. Ez hozta mozgásba a kerekeket, elindította a mozdonyt. A 
Szentlélek az erő lelke. Ő is indít, mozgásba hoz. Belép az életünkbe, 
„felfűt” bennünket, hogy a kapott Lélekmozgásba hozzon bennünket. 
Ezért mehetnek a gyülekezeti tagok családlátogatásra, s beszélhetnek 
arról, hogy mit jelent számukra a lélek ereje. 
 Sajnálattal tapasztalom ugyanakkor életünkben, hogy „elfárad-
nak a legkülönbek is” /Ézs.40:30/ A Lélek azonban megújít. Erőt ad a 
megfáradtnak. Felemel az elesettet a próféta szerint /Ézs.40:31/ 
„Szárnyra kelnek, mint a saskeselyűk futnak és nem fáradnak el.” 
 A Lélek megújít. Egyhelyben topogó életünket mozgásba hozza. 
Erőt ad, feltölt, elküld, megerősít, az életet munkálja. Gyülekezetet hoz 
létre, s a gyülekezetben élteti az élőket, hogy Isten munkájáról tegyenek 
bizonyságot azok, akiknek új életet adott. 
 Pünkösdkor kitöltetett a Szentlélek. Bűnbánatra késztetett, vilá-
gosságot gyújtott életünkben, felmelegítette életünket és mozgásba hoz-
ta azt. A Lélek arra indította őket, hogy amit felülről kaptak ajándékba, 
azt adják tovább másoknak. 

 Ma is ezt az utat járjuk. A Lelket ma is lehet kérni, s a Lélek veze-
tése által új életben lehet járni. – Ámen 

� Szombathy Gyula 
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Egység Krisztusban  
–gondolatok a keresztények egységéről 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

Pál a fönt leírt sorait azoknak a Galáciabelieknek írta, akik telje-
sen összezavarodtak a zsidókból lett keresztények tanításán. Mi is volt 
ezzel a tanítással a probléma? A zsidók, szemben Pállal azt tanították, 
hogy a pogányok számára Krisztushoz az út első lépcsőben a „zsidóvá 
váláson” keresztül vezet, majd csak ez után lehetnek igazi Krisztusköve-
tők. Mire alapozták ezt? Arra, hogy velük is így történt, előbb zsidók 
voltak és úgy lettek keresztények. Elhitték azt, amit az óta is sok keresz-
tény elhisz önmagával kapcsolatban: Az etalon én vagyok! Pedig az eta-
lon Isten igéje, amihez nekünk mindannyiunknak mérnie kell magát. 
 Pál erre a téves gondolkodásra reagálva fogalmaz meg három, 
ma is nagyon időszerű gondolatot. 
I, Akik megtértünk, mindannyian Isten fiai vagyunk Krisztus-
ban 
 Pál szétválasztja a külsőségeket a belsőtől, a lényegest a lényegte-
lentől és azt mondja, hogy az Isten bennünk elvégzett megváltói munká-
ja a meghatározó, ez az, ami közös nevezőre hoz minket. A megváltás 
következménye az egység a külsőségekben való esetleges eltérések elle-
nére is. A megváltás hiányának következménye a „kétség” a legegysége-
sebb külsőségek között is. 
II, Krisztusban máshová kerülnek a falak 
  Pál arra is tanít minket, hogy Krisztusban rendíthetetlennek hitt 
falak omlanak le zsidók-görögök, szolgák-szabadok, férfiak és nők kö-
zött. Eltűnnek a minket elválasztó falak és tudunk egymásra testvérként 
tekinteni. De ezzel egy időben új falak is épülnek, csak már nem köz-

„Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit 
által. Akik Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek 
magatokra.  Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szol-
ga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek 
vagytok a Krisztus Jézusban.  Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor 
Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök”.  

Galata 3:26-29 

Elmélkedés 
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tünk, hanem körülöttünk. A falak áthelyeződnek az újjászületettek és a 
megváltás nélkül élők közé (búza-konkoly, jó-rossz, Igaz Isten-hamis 
istenek). A Sátán ma is szeretne falakat emelni Isten gyermekei közé és 
lerombolni minden falat, ami elválasztja az Igaz Istenbe vetett hitet a 
hamis kultuszoktól (lásd: NEW AGE). Soha ne felejtsük el: Isten a világ-
ba helyezett minket, mint a tengeralattjárót a vízbe, de nem mindegy, 
hogy a tengeralattjáró van a vízben, vagy a víz a tengeralattjáróban! 
III, Krisztusban Ábrahám utódai vagyunk, és ígérete szerint 
örökösök 
 Az ígéret, melyre Pál emlékezteti a Galáciaiakat, nekünk is szól, 
ha Krisztusban vagyunk. Isten ígérete Ábrahámnak és utódainak két 
részből állt és áll: 
A, „Áldott leszel!” Isten az, aki gyermekeként tekint ránk és szeretetének 
gazdagságából ránk árasztja áldásait. Ez az, ami a mi osztályrészünk, az 
örök életen túl ezt is ajándékba kaptuk Istentől. 
B, „Benned áldatik meg föld minden nemzettsége!” Ahogyan az ószövet-
ségi korban Izrael, úgy ma az újszövetségi korban, a Krisztusban újjá-
születettek Isten áldásának közvetítői a nemzetek között. „Ti vagytok 
föld sója, ti vagytok a világ világossága.”  
 
Bárcsak jól értelmezve és megélve a Krisztusi egységet valóban áldást 
tudnánk közvetíteni környezetünkben! 

 
 

� Rabatin Gábor baptista lelkész 
 

„Énekeljetek az Úrnak! Énekelj az Úrnak te egész föld!” 

2009. május 10-én, az egyházi ének és zene vasárnapján, (Cantate va-
sárnap) egyházmegyénk zenei elöljárói kórustalálkozót szerveztek a tér-
ségben szolgáló énekkarok számára. E különleges eseménynek a Pozso-
nyi úti gyülekezet adott otthont. Örömmel és meglepődve vettük át a 
meghívót – hiszen alig másfél éve dicsérjük Istent többszólamú éne-
künkkel a gyülekezetben. Vezetőnk Samu Éva időt szakított arra, hogy 
szaktudásával kórussá varázsoljon bennünket – köszönjük, s a gyüleke-
zet minden tagjának köszönjük a bíztatást.  

Az alábbi kórusok mutatkoztak be a találkozón: Angyalföld 
/Huszár Gál kórus/,Cimbalom u. /Megmaradás kórus/,Csillaghegy 
/Da pacem, Domine kórus /,Fasor, Józsefváros /Salétrom 

A gyülekezet 
életéből 



Keresztút 2009, 5. oldal                                               Bp.Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 

u./,Kálvin tér, Káposztásmegyer, Kőbánya, Óbuda, Pozsonyi 
út /Hálaadás kórus/, Rákoskeresztúr, Rákospalota-Újváros. 

A Pozsonyi úti gyülekezet lelkipásztora, Berkesi Gábor bevezetője 
után Simonfi Sándor esperes úr köszöntötte az egybegyűlteket.  

Az elhangzott darabok változatosak voltak, gitárkíséretes egyszó-
lamú énektől, a reneszánsz korban keletkezett művektől, ma élő zene-
szerző darabjáig. Többségben voltak az énekeskönyvi énekek feldolgozá-
sai különböző zeneszerzőktől (Goudimel, J.S. Bach, Gárdonyi Zoltán, 
Csomasz Tóth Kálmán, Ádám Jenő, Máté János, Osváth Viktor, Kodály 
Zoltán).  

A műsor felénél egy áhítat következett, melyet Hornyák Julianna, 
rákoshegyi lelkipásztor, egyházmegyei énekügyi előadó tartott a 147. 
zsoltár 7-11. verse alapján.  

Jó arra gondolni, mennyi templomban énekelnek kórusok az ün-
nepeken, hozzánk hasonlóan, Budapesten, hazánkban, a világon.  
Azt is megláttuk, „nem sokaság, hanem lélek”: kiállt egy 8 tagú kórus 
(köztük két gyermek), s csodaszépen énekeltek. Ismerős művet is felfe-
dezhettünk, amit már mi is énekeltünk, s olyan darabokat hallottunk, 
amelyet a jövőben, ha Isten is úgy akarja, megtanulni szándékozunk. 
Az alkalom zárásaként az összes kórus egy Haydn kánont énekelt Kárpá-
tiné Berkesi Bog-
lárka ve- zényletével: 
„Légy ál- dott irgalmas 
Úr, végte- len szeretete-
dért, amellyel vé-
red árán minden bű-
néből megváltod 
népedet!” 
Felemelő élmény volt egy templomnyi sereggel együtt dicsérni az Urat! 
Ha mindig a karmesterre nézel, nem tévedhetsz el!  

Befejezésül dr.Bódiss Tamás a Magyar Református Eegyház or-
szágos egyházzenei előadója méltatta a találkozót, s hívogatott a június 
6-án megrendezendő Református Zenei Fesztiválra, valamint az augusz-
tus 20-a hetében Tahiban hagyo-mányos egyházzenei hétre.  

Végül terített asztalhoz várták a résztvevőket a gyülekezeti te-
remben.  
Örömteli délutánt tölthettünk együtt – hálás lehet mindenki, akinek 
Isten megadta az éneklés szeretetét, s azt arra tudja használni, amire 
való: énekelt imádságra Istenünkhöz. 

Zoller Ferencné, Gabika egy Ígét vitt a jelenlévőknek, ezzel zárom 
beszámolómat. 

„Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről 
énekelni jó; hiszen őt dicsérni gyönyörű-
séges és illendő dolog!”  Zsolt. 147. 1. 
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„Dicsérjétek az Urat! Hiszen Istenünkről énekelni jó; hiszen őt dicsérni 
gyönyörűséges és illendő dolog!”  Zsolt. 147. 1. 

� Oros Eszter 
 
 

 
Komáromi kirándulás  

a Rákoskersztúri és Rákosligeti gyülekezeti tagokkal 
 

Ez a kirándulás egy korán keléssel kezdődött, hisz 
mindenkinek 6-kor kellett kelnie ahhoz, hogy 7-re a 
templom elé érjen a buszhoz. Mi a gyermekeink (6 
éves, 2 éves és egy pocaklakó) miatt a kocsit válasz-
tottuk, de mi is 7-kor indultunk. A kirándulásunk 
Komáromban „jól” indult, mert az interneten meg-
néztük, hogy hova is kell mennünk és egy fehér re-
formátus templomot kerestünk. Kóvályogtunk Komá-
rom központjában, de sehol sem találtuk meg a fehér 
templomot, mert kiderült, hogy a fehér templomból 
sárga lett. 

Kicsit álmosan, kicsit fáradtan érkeztünk meg a templomba, ahol ének-
léssel frissítettük fel magunkat. Bemutatkozás után Máté László (espe-
res, komáromi lelkész) mutatta be a templomot és a gyülekezetüket. 
Majd megnézhettük a várost röpke két óra alatt. Mi elmentünk a Szlovák 
határt is megnézni – hisz nem volt messze. Peresze a „helyi nevezetessé-
gek” között meglátogattuk a helyi cukrászdát is. 
Ezután jött - nem csak a gyerekek részére – a 
nap egyik fénypontja a Monostori Erőd. Itt egy 
idegenvezető segítségével ismét egy rövid sétát 
tettünk (2 óra volt), ahol megismerkedhettünk a 
földalatti várral, a katonai szobákkal és mellék-
helyiségekkel, valamint a fürdőszobával (Duna), 
istállókkal is. Megnézhettük a Történelmi Emlékparkot (különböző harci 
kocsikat, ágyukat stb.), és a Kenyér Múzeumot.  
Végül összerogyva ültünk le a hűs gesztenyefa árnyékában, ahol Sóskúti 
Zoltán lelkészünket hallgathattuk meg egy rövid áhítat keretében. A 42. 
zsoltárt 1-2 vsz. nem felolvastuk a Bibliából, hanem elénekeltük. Egy 
újabb „kirándulásra” indultunk, elképzeltük, hogy a szívünk jelen pilla-
natban mire vágyik a leginkább. Hisz a zsoltáros is arról ír, hogy a szíve 
az élő Isten után vágyódik. Majd házi feladatot kaptunk, mindenkinek 

Egybeforrva 
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otthon egy képben kell/kellett megfogalmaznia, hogy ő hogyan képzeli el 
az Istennel való találkozását.  
A testi-lelki felüdülés után, akinek még volt ereje visszamehetett a vá-
rosnézésbe, vagy átugorhatott Szlovákiába. Mi már nem tartottunk a 
többiekkel, hisz mindannyian nagyon elfáradtunk. De úgy gondolom, 
hogy nagyon jól éreztük együtt magunkat, hisz a szívünk újra egybe-
forrt… 

Egy kicsit magamról: Hallgatné Katona Éva vagyok, 3 gyermekes 
anyuka (két lányunk van: 6 és 2 éves, és egy pocaklakónk, akit aug. 
közepére várunk). A férjemmel együtt 10 éve igyekszünk a 
rákosligeti gyülekezet életben részt venni. Az én két fő irányvona-
lam, amire az Úr elhívott: a gyermek-munka és a baba-klub koordi-
nálása. Ha nem a gyülekezetben, akkor a kerületi református óvo-

dában dolgozom, mint óvó néni. 
 
 
 

 
 

Pünkösd - van üzenete a ma embere számára? 
 
 

A karácsony, a húsvét - szinte mindenki számára ismert, elfogadott ün-
nep (még ha sokan nem is a valódi tartalmát ünneplik), de pünkösd? - 
jelent ez valamit azon kívül, hogy az egyház ünnepli? Mi közük hozzá 
azoknak, akik számára az egyházi ünnepek semmit sem jelentenek? 
Egyáltalán mit ünnepel az egyház ilyenkor? 
Karácsony, húsvét Jézus születésének, feltámadásának ünnepe, egy 
múltban történt, de a jelenünkre kiható, a jelenünket meghatározó ese-
mény ünnepe. 
Pünkösd: Jézus ígérete a ma emberének. Halála előtt megígérte, hogy 
„nem hagylak titeket árvákul, eljövök hozzátok”. A Szentlélek Istent 
ígérte, a VIGASZTALÓT, az ERŐT, Aki megtanít minden IGAZSÁGra, 
BÉKESSÉGet, ÖRÖMöt ad az életünkbe. Aki mindig velünk van.  
Nem éppen ezekre van szükségünk ebben a békétlen, örömtelen, zűrza-
varos világunkban? 
Első pünkösdkor a tanítványok először találkoztak a Szentlélek megdöb-
bentő erejével, csodáival, életet megújító hatalmával. Ez az Erő azóta is 
működik, Isten Lelke azóta is munkálkodik. 
Az ígéret beteljesült, csak elfogadni, befogadni, élni kell (szabad) vele. 

Elmélkedés 
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Kívánom, hogy minél többen megtapasztalhassuk pünkösd igazi üzene-
tét, a Szentlélek valóságát, megújító erejét. 

 
 

� Szabados Ádámné Jutka 
 
 
 
 

„A belső szobámba lépj be, Uram!” 
 

Gyakran szoktuk mondani, szinte szlogen, hogy mi, Krisztuskö-
vetők hányszor vagyunk kénytelenek szembe menni korunk társadalmá-
nak szokásaival, vagy legalábbis különbözni tőlük. Ebbe a tendenciába 
simul bele a gyülekezetünkben minden hónap negyedik vasárnapján 
megrendezésre kerülő családi délután. Ugyanis ez nem úgy családi 
program, ahogy általában a családi programot szokás érteni. Sajnos a 
tapasztalat az, hogy a legtöbb családi program egyszerűen gyerekprog-
ram, a család többi tagjának csak statisztaszerep jut. Na, ez az, ami ná-
lunk nincs így. Ezek a délutánok tényleg családiak, itt valóban mindenki 
kap valamit, ami neki szól.  

Van egy másik jó hírem is: annak ellenére, hogy nem hívják őket 
úgy, a családi délutánok mégis Istentiszteletek. Persze, mikor az ember 
egy ronda hétfői napon megpróbál úgy viselkedni, hogy Jézus büszke 
lehessen rá, azt sem hívják Istentiszteletnek, mégis az. De itt most nem 
csak az egyéni Istentiszteletünkről van szó, ezeken a délutánokon való-
ban, közösen tiszteljük Istent.  Van imádság, ének, igehirdetés, egymás-
ra figyelés.  

Az Istennek való éneklést különösen szeretem ezeken az alkal-
makon. Olyanok is lehetőséget kapnak a formaságoktól mentes, érzel-
mek kifejezésére alkalmas Istendicsőítésre, akik már kinőttek az ifi-
korból (és képzeljétek, kedves fiatalok, a harmincon túliaknak is szüksé-
gük van erre). Mindez jó ízléssel válogatott énekekkel, és profi zenei ve-
zetéssel. A zenészek: Kelemenné Marcsu, Samu Éva, Ferenczy Annamá-
ria, Kelemen Zoltán, Palásthy Zsolt, Sóskúti Zoltán.  

Az igehirdetések sem szabályosak. Eléggé rövidek például. És 
ami a legjobb: a gondolatok nincsenek bennük rövidre zárva. Nem min-
dig kapjuk meg a választ a kérdésekre, mint ahogy az életben sem. A mi 
dolgunk, hogy megkeressük őket. Hogy milyen kérdésekről van szó? A 
célkitűzés szerint a családi életet érintő kérdésekről, de beszélgettünk 

„Jöjjetek 
énhozzám…” 
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„Mert szívvel hiszünk, hogy 
megigazuljunk,és szájjal te-
szünk vallást, hogy üdvözül-

jünk.” 
Róm 10,10 

már kőkemény teológiai témáról is. Olyan alkalom is volt, amikor min-
denki hozhatott saját kérdést, akármit. Az elején ezt énekeljük mindig: 
„A belső szobámba lépj be Uram, jöjj egész közel”. És nem azért hívjuk 
Istent a belső szobánkba, mert jól mutatna az aláírása a vendégkönyv-
ben, hanem mert tudjuk, csak úgy van csak esélyünk jól csinálni a dolga-
inkat, ha Ő velünk van. És mi jól szeretnénk csinálni a dolgainkat, ezért 
hozzuk az Istentiszteletre a belső szobánk kérdéseit. A témák: kommu-
nikáció a családban, munkahely és gyereknevelés, házasságápolás, pár-
beszéd a generációk között stb. A dolog hitelességét bizonyítja, hogy a 
válaszokat nem mindig találjuk meg. Mert a legtöbb kérdésre nincs is 
egy frappáns mondatban megfogalmazható, helyes válasz. Sőt. Legtöbb-
ször a végső üzenet egyszerűen ennyi: nem vagy egyedül! A gondjaiddal 
sem. A válasz ott ül mellettem jobbról-balról, mosolyog, beszél és 
zsíroskenyeret eszik. Vagy épp valami nagyon komolyat próbál megfo-
galmazni és küzd a szavakkal, a saját életének gondjaival, amelyek, cso-
dák csodája, rímelnek az enyéimre. Esetleg szaladgál. Csetlik-botlik, és 
az ölemben ülve velem együtt énekli: „A belső szobámba lépj be, Uram!”.  

 
� Pócsikné Bornai Kamilia 

 
 

Felnőtten iskolapadba? 
 
 

Ezt a néhány sort az érlelte meg bennem, hogy egyre többen érdeklőd-
nek a felnőtt konfirmáció iránt. Azonban még többen félnek tőle… „Fel-
nőtten újra iskolapadba üljek?” – kérdezik magukban. „Nincs arra 
időm” – mond- ják talán 
megint má- sok… Vizs-
gázni? Kiállni mások elé? 
Egy felnőtt számára ezek 
mind riasztó dolgoknak 
tűnhetnek. Mit jelent hát 
igazán felnőt- ten konfir-
málni? 
1. Tulajdonképpen mindenkinek jól jönne a Bibliát, hitünk alapjait, re-

formátus identitásunk lényegét (újra) áttekinteni – hiszen oly sokan 
mondják: „Nem ismerem olyan jól a Bibliát…”, vagy „Igen, igen, jó len-
ne jobban érteni, átgondolni, mit is hiszek…”. Erről is szól a felnőtt kon-
firmáció. 

 
Elmélkedés 
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2. Többen érzik a hiányát annak, hogy legyen egy pont az életükben, 
ahonnan már bizton kimondhatják: „Igen, én hívő ember vagyok, Krisz-
tus követője.” A keresztség és a konfirmáció egymáshoz rendeltsége azt 
jelenti egyházunkban, hogy Isten szeretete, a szüleink, keresztszüleink 
hitére és ígéretére alapozva, elér hozzánk. Ez hangzik felettünk kereszte-
lésünkkor, ami egy felkészülésre hív (gyerekkori hitélmények, hittan, 
gyerekistentisztelt), és válaszunkra vár. Ez a válasz a mi hitre jutásunk 
és elkötelezésünk. Ennek formája a konfirmáció. (Bár az lenne fiatalja-
inknál!) Egy olyan pont tehát, ahova lélekben mindig visszamehetünk: 
egy életre szóló szándék kinyilatkoztatása, Isten Lelkének szívünkben 
elvégzett munkájának napvilágra kerülése ez! Erről is szól a felnőtt kon-
firmáció. 
3. Aki ezen átment, annak a szívében jelenthet ez egy állandó jelzést, 

motivációt: „Ezentúl másképp fogok élni! Én erre az útra már rálép-
tem! Hűséges akarok maradni fogadalmamhoz, hitvallásomhoz!” En-
nek ereje van! Szükségünk van a formákra, a kimondott szóra, mert va-
lóban fogódzók ezek. (Ilyen a házassági eskü is!) Erről is szól a felnőtt 
konfirmáció. 
Azonban ennek hatása van – nemcsak a magunk életére – hanem má-

sokéra is! Amikor a gyülekezet látja, hallja a mi hitvallástételünket, di-
csőíti Istent munkájáért, örül annak, hogy valaki „beérkezett” Isten Or-
szágába; s ugyanakkor biztatást kaphatnak sokan, akik még nem tarta-
nak itt: „Akkor nekem is lehetséges, én is eljuthatok hitemben idáig!” 
Szívvel hinni és szájjal vallást tenni – mindkettőre szükségünk van az 

Ige szerint! 
Hogyan történik mindezt a gyakorlatban? Minden gyülekezetnek meg-

van a maga gyakorlata. A miénket most alakítjuk ki… Sok évig, éves kis 
csoportokban szerveztem ezt előző szolgálati helyemen.  
Azonban több dologba beleütköztem. 
Egyrészt azt vettem észre, 

hogy mindenki másképp ha-
lad a lelki érés folyamatá-
ban, sőt más- honnan is 
indul. Ezért volt, akinek az egy 
év kevés, volt, akinek elég 
volt… Volt, aki- nek nagyobb 
intenzitása kellett volna, hogy fejlődjön; s akadtak olyanok, akiknek 
sokkal elmélyültebb alkalmakra lett volna szüksége. A csoport sokakat 
segített, ám találkoztam olyanokkal is, akikkel inkább személyesen kel-
lett volna foglalkoznom. Az emberek sokfélék.  

Ismeret, elkötelezés és 
erőforrás tehát! Kinek ne 
lenne erre szüksége? 
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Másrészt azt is megfigyeltem, hogy vannak szorgalmasabbak, akik 
utána olvasnak, készültek, és a „linkebbek” is. Ennek oka a motiváltság 
különbözősége, illetve az időbeosztás is. A fiatal felnőttek és középkorú-
ak világa ma iszonyatos hajtásban él, alig van idejük. Ez is lényeges ta-
nulsága volt az elmúlt élveknek a felnőtt konfirmációra nézve is. 
Így alakítottam ki a mai rendszerét ennek, röviden álljon még itt en-

nek ismertetése: 
1. A felkészülés személyes beszélgetéseken keresztül, egyénre szabott 
módon történik.  

2. Mindenki a maga ritmusában jár a felkészítésre – mind az alkalmak 
sűrűsége, mind tartama szerint. 

3. Mindenki maga dönti el, mikor érkezik el szívében az az idő, amikor 
készen áll a konfirmációra (ezzel együtt a keresztségre – felnőttek eseté-
ben a konfirmáció után van!). 
4. A felkészülés anyaga közösen megbeszélt könyvek, amik alapján be-

szélgetünk (a felmerülő kérdésekről, hangsúlyosabb témákról – szemé-
lyes érdeklődés szerint). Nyilvánvalóan a legfontosabb „könyv” ebben a 
Szentírás! 
5. Nem kell vizsgázni (csak ha akar valaki), hanem három kérdésre kell 
válaszolni a gyülekezet előtt (ha fél ettől, akkor presbiterek előtt): a./ 
Miért akart konfirmálni? (Az ide vezető lelki út); b./ Mi érintette 
meg legjobban a felkészülés alatt? (egy-két dolog, ami fontos volt) 
c./ Mit akar ezután másképp csinálni? 

Remélem, ez a kis írás meghozza sokaknak a kedvet arra, hogy minél 
többen ezzel a formával is élve, konfirmáljanak, hitükben megerősödje-
nek, s így a gyülekezetünk valóban felnőtt, identitásukban megerősö-
dött, ismeretekben gazdagabb, elkötelezett szívű tagjai lehessenek! 
 

� Sóskuti Zoltán 
 
 
 

Konfirmációm Áldásai 
 

Hálát adok Istennek, hogy már jó fél-évszázada, 14 évesen „felnőtt” 
egyháztag lehettem a Konfirmációm alkalmával. Az áldásul kapott Igék a 
következő igeversek voltak, melyeket elolvasásra ajánlok: Ézsaiás 43,1; 
valamint János ev. 3,16. 

A „vizsgán” én kaptam az első kérdést a Heidelbergi Kátéból : „Mi 
tenéked életedben és halálodban egyetlenegy vigasztalásod?” 

 
Elmélkedés 
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(A választ lásd az Énekeskönyv 593. oldalán.) A kérdés válasza igen gaz-
dag: 11 Igét, ebből 6 ígéretet tartalmaz. 
Mire végigmond- tam a választ, a 
szövege akkor döbbentett rá 
arra, hogy ez ne- kem szól: egy 
életre-halálra szó- ló útmutatóm 
lehet. „Nem a magamé, ha-
nem az én hű- séges Megvál-
tómnak, Jézus Krisztusnak 
tulajdona vagyok” – ez tudatosult bennem akkor, továbbá az is, hogy 
már nem magam járhatom az életutamat, hanem Vele, hiszen Ő válasz-
tott engem. Valamint az is tudatosult bennem, hogy ezt nekem nagyon 
komolyan kell venni! Azóta tudom (és vallom), hogy Jézus az én Megvál-
tóm is, „nevemen hívott” (Ézs. 43,1), tehát ismer jól. Bár addig is jár-
tunk templomba a szüleimmel és a húgaimmal, vagy „Vasárnapi Iskolá-
ba” (mert hittan az iskolában nem volt), de ezen alkalommal (és az első 
Úrvacsora vételénél) töltött el egy különös, nagy öröm. 

A Káté 1. kérdésének hat ígérete: 
1. „A Jézus Krisztusnak tulajdona vagyok…”. Az Övé vagyok, 
mégpedig drága áron, amit kereszthalálával fizetett, hogy megmentsen, 
hogy el ne vesszek örökre. 
2. „Minden bűnömért eleget tett…”, mert szeret. Alig tudtam fel-
fogni, hogyan lehet ilyen nagy szeretet. Erre én érdemtelen vagyok, ezért 
ez iránt nem lehetek közömbös, csakis hálás ezután. 
3. „Az ördög hatalmától megszabadított…”, így már nincs hatal-
ma, nem uralkodhat 
rajtam. (Pedig sokszor pró-
bál!) Jézus- nak a hatalma 
legyőzte ere- jét. 
4. „Úgy megőriz, 
hogy akarat nélkül egy 
hajszálam sem eshet 
le…”. Jézus „őriző Pászto-
rom”, aki hű- ségesen vi-
gyáz „juhaira”. Már sokszor átéltem őriző hatalmát: „vészhelyzetben”, 
bajok, próbák és kísértések között. (De nemcsak én, hanem szeretteim, 
családom és unokáim is.) 
5. „…Sőt minden boldogságomra kell, hogy szolgáljon!”. A Ró-
mai lev. 8,28. szerinti Ige szavaival: „akik Istent szeretik, azoknak 
minden javukra van”, úgy mint „kiválasztott”-nak, „elhívott”-nak, 

���������� 

„Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden szólítottalak, enyém 
vagy!” 

Ézsaiás 43,1 
���������� 

„Mert úgy szerette Isten a világot, 
hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki 
hisz őbenne, el ne vesszen, hanem 

örök élete legyen.” 
János 3:16 
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„megigazított”-nak (Róm. 8,30. v.) Életem bizonyossága lett ez azóta 
nagyon sokszor. 
6. „Szentlelke által az örök élet felől engem is biztosít…”. (Jé-
zus érdeméért, hisz jézus megígérte az Övéinek, mint „Pártfogót”, Segí-
tőt és Vigasztalót.) Aki „arra tesz hajlandóvá és késszé, hogy 
ezentúl Őneki éljek”, de erre sem lennék képes magamtól – hiába 
fogadom meg többször -, hanem Jézus Lelke által igyekezhetek Őnéki 
élni egész életemben. „Érzem, hogy az örök élet, már e földön az 
enyém lett.” (480. Ének. 1.v.) Ez nagy biztonságot jelent a jövőmre 
nézve is. 

Ha az első lépést Isten felé ez irányban megtesszük, akkor – én 
már tudom, hogy – Isten megáldja a további lépéseinket, a fenti hat ígé-
ret szerint is egész életünkben. 

Kérem Istent, hogy áldja meg gazdagon ilyen áldásokkal, ígéretek-
kel kedves Konfirmandus Testvéreim életét is!  -  ÁMEN  - 
 
                                                        � Szeretettel: Zoller Ferencné Gabi 

 
 
 
 

Jövel, jövel áldott Lélek 
 

Jövel, jövel áldott lélek 
Tiszta szívből kérünk Téged. 

Szent tüzeddel gyújts meg minket, 
bátorítsd a mi szívünket! 

 
Építs minket szent hajléknak 
örök Isten templomának! 

 
 
 

/ Kórusunk szolgálatából /

 
Ének 
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Gyerekoldal 
 
 

Kedves Gyerekek! 
 
A következő oldalon található három bibliai találós kérdés megfejtései 
közül az egyik megegyezik a képen látható egyik személlyel. Ki Ő? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

�� 
Vakon koldult az út 

mellett, 

mégis felkiáltott: 

- Dávid Fia, könyö-
rüljél! 

S nemsokára látott. 
 

Fiatalon szép ruhában,  

aztán inkább rongyo-
sán,  

végül egy nagy ország 
élén  

életmentő gondosan. 

�� 
 

�� 
 - Míg nem látom, nem 

hiszem 

- mondta kételkedve. - 

Én Uram, én Istenem! 

- hajolt rá a sebhelyes 
kezére. 

 

 
Gyerekeknek 
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Színezd ki a 2-sel jelölt részeket! 
Ha jól dolgoztál egy jelképet kapsz, ami kapcsolódik mostani ünne-
pünkhöz. 
 

����  Kelemenné Marcsu  
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Gyülekezetünk rendszeres alkalmai: 
 

Minden héten: 
Vasárnap, 10.00-11.00 (Hagyományos) Istentisztelet 
Vasárnap, 8.00-9.45 Lelkipásztori ügyelet idő 
Vasárnap, 8.00-11.30 Urnatemető – látogatási idő 
Vasárnap, 11.00-12.00 Istentisztelet utáni beszélgetési lehetőség 
Hétfő  06.30-07.00 Hétkezdő Reggeli Csendesség 
Hétfő  17.00-18.30 Lelkipásztori ügyelet idő 
Szerda  10.00-11.30 Szerda Délelőtti Bibliaórája 
Szerda  16.00-18.30 Lelkipásztori ügyelet idő 
Szerda  10.00-11.30 Urnatemető – látogatási idő 

16.00-18.30 Urnatemető – látogatási idő 
Csütörtök 19.00-21.00 AA [gyülekezeti termünkbe befogadott alkalom] 
Péntek  15.15-16.00 Gyülekezeti hittanóra/1. (5-11 éveseknek) 
Péntek  16.15-17.00 Gyülekezeti hittanóra/2. (5-11 éveseknek) 
Péntek  17.00-18.00 Konfirmációi óra (I-II. évfolyam) 
Péntek  18.00-20.00 Ifjúsági óra 
Szombat 8.30-10.00 Urnatemető – látogatási idő 
 

Kéthetente: 
Péntek  20.00-22.00 Felnőtt IFI 
Péntek  10.00-12.00 Baba-Mama Kör (PÁROS HÉTEN!) 
Péntek  14.00-15.00 Bibliaóra a Pesti úti Idősek Otthonában 
 

Havonta: 
Péntek  19.30-21.00 Presbiteri óra (hó első péntekjén) 
Péntek  19.30-21.00 Felnőtt fiatalok órája (hó utolsó péntekjén) 
Szombat 15.00-17.00 Szeretetvendégség (hó első szombatján) 
Szombat 17.00-19.00 Munkatársi megbeszélés (hó első szombatján) 
[megegyezéses időpontokban] Felnőtt konfirmációi óra 
Továbbá: 
� Hittanórák a Pál apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumban  
� Keresztelés és keresztelési előkészítés 
� Esketés és esküvői előkészítés 
� Temetés és lelkigondozás 
 
 
 
 
 
 
 

Keresztút címő újság – Kiadja:  
a Budapest-Rákoskeresztúri Missziói Református Egyházközség 
Jelen szám felelıs szerkesztıje: Sóskuti Zoltán és Kelemen Zoltán 

Köszönetet mondunk mindazoknak, akik hozzájárultak írásukkal, ötle-
tükkel újságunkhoz! 

Elérhetıségek: net: keresztur.zsoltar.hu; soskutizoltan@gmail.com;  
Telefon: 06-30-822-5435; 209-4267                      Postacím: 1173. Pesti út 31. 

 

Hirdetések 


