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Mindig szomorúan néztem és nem nagyon értettem azokat az embereket, 
kiknek nincs ünnepük; kiknek egyik napjuk olyan, mint a másik, semmi sem 
tudja őket tűzbe hozni, lelkesíteni. Pedig az ünnep felemelő, öröm, méltósággal 
teli.  

Sok különleges élménytől és szép érzéstől fosztja meg magát az, aki 
tájékozatlansága, közömbössége vagy hitetlensége okán, soha nem ünnepel. 

A református egyház számára a három ünnepkörből (Karácsony, Húsvét, 
Pünkösd) az első a Karácsony, mindennek kezdete: Jézus születése, a Testté 
lett Ige. Az ünnepkörhöz tartozik a Karácsonyt megelőző adventi időszak: a 
várakozás és a bűnbánat ideje - mert az ember tudja, hogy magára hagyottan 
csak a bűn és a halál az osztályrésze. Ezen a félelmen sugárzik át a Karácsony 
öröme: Isten nem hagyta magára, vakságban az embert, hanem elküldte a 
Megváltót. 

Visszaemlékezve gyerekkorom Karácsonyaira, fontos, hogy röviden 
bemutassam azt a kort, amiben akkor éltünk. Az 1950-es évek első felében tíz 
év körüli gyermek voltam. Ez az időszak a háború utáni Magyarország 
történetének  legsötétebb néhány éve volt. 

Az országban Isten létét tagadó, vallásellenes, különböző társadalmi 
osztályok megsemmisítésére törekvő réteg uralkodott. Terveik szerint a 
papságra, lelkészekre is ez a sors várt. (Édesapám református lelkipásztor 
volt.) Ilyen körülmények között érthető, hogy egy református lelkész család 
csak nagyon nehezen tudott megélni. Ebben az elkeserítő helyzetben sem 
hagyott Isten magunkra. Szomszédjaink, akik egyenes jellemű, református 
gazdálkodó emberek voltak, sokszor megleptek bennünket kisebb 
ajándékokkal, vagy segítettek tapasztalataik által hasznos tanácsokkal. 

Természetesen, gyermekként, mi is vártuk az „angyalkát”, aki karácsonyfát 
és talán valami kis ajándékot is hoz – de bennem nem ez maradt meg 
emlékként. Megmaradt a karácsonyfa alatt felolvasott bibliai történet, Anyukám 
vidámsága, Apukám nyugalma – ami a hétköznapok megélhetési küzdelmeiben 
ritkán volt jelen. Emlékeim: a hála és a szeretet, mely a szívemet betöltötte 
irántuk, látva, hogy mennyi mindent megtettek azért, hogy nekünk 
gyermekeknek örömet szerezzenek. Ma sem tudok meghatódás nélkül erre 
gondolni. 

Azóta sok évtized eltelt. A mai világ nagyon sok „létfontosságú semmiséget” 
kínál, hogy elterelje a figyelmet a karácsony igazi jelentéséről. Sajnos nagyon 
sokan kísértésbe esnek, de nekünk, kiknek Isten megmutatja az utat, nem 
szabad ebbe beleesni. Ma is várom az ünnepet, mert öröm számomra, hogy a 
közvetlen családom egy nagy családdal bővült: a gyülekezetünkkel. Így van 

H o r v á t h  K á l m á n :  
KARÁCSON YOK  
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egy hely, ahol ugyanúgy békességet és biztonságot tapasztalok, mint 
gyermekként az otthoni karácsonyfa alatt. Az öröm, hála és szeretet, amely 
tiszta és őszinte gyermeki érzésekből fakadt, ma is szívemben van a Mennyei 
Atya iránt, Ki emberként a világra küldte Jézust, hogy olyan legyen, mint mi, és 
mi olyanokká lehessünk, mint Ő. 

Így változik életkorral a Karácsony jelentése. Először gyermekként talán csak 
ajándékot várunk, később aztán, hitre jutva, idősödve, Jézus születésének 
örömét ajándékként szeretjük megosztani mindenkivel. Így szeretném 
megosztani a gyermekkori családi áhítatok hangulatát Szabolcska Mihály: 
Adventi esték néhány sorával: 

 
„Együtt a ház apraja, nagyja, 

Buzgó  zsolozsma minden ajkon... 
Óh hogy e boldog perczeket majd 

Én vissza még hányszor sóhajtóm ?!” 
 

Áldott és Békés Karácsonyi Ünnepet kívánok! 
 
 
 

 
 

 
Lapunk jelen száma bizony nosztalgikusra sikerült. Többen emlékeznek vissza 

gyerekkoruk Karácsonyaira. Ez véletlen, nem szerkesztői szándék. Vagy mégse 
véletlen? Talán éppen az szülte ezeket, hogy annyira átírta, átrajzolta, 
túldíszítette, elárulta a Karácsony lényegét és ünneplésének módját a kor, 
melyben élünk... 

Ez az újság „retro kiadás”! Igen, bátran vállalt retro. A szó jelentése: 
„múltbéli divat vagy szokás szerinti; múltba való visszatekintés". 
Visszatekintünk a régmúltba: az első Karácsony üzenetére, és arra, amit ez a 
hívő ember szívének jelent. Visszaemlékezés gyerekkora, amikor még mindent 
másképp láttunk. Visszanyúlás olyan múltba, amikor még nehéz körülmények 
között is mást jelentett ünnepelni a Szentestét – amikor még valóban szent 
(más, mennyei, Istenhez tartozó, Isten számára elkülönített) volt a Karácsony 
éj. Igen, a retro akkor jön divatba, amikor az emberek kiábrándulnak a 
jelenből, és visszaemlékeznek arra, amikor még jobb volt... 

Ugyanakkor bátorítson minket ez az újság: lehet ma is másképp, lehet ma is 
szent a Karácsony! Istennek legyen hála gyülekezeti-, családi közösségeinkért, 
ahol még igazán ünneplünk! Isten áldása legyen rajta! 

S ó s k u t i  Z o l t á n :  
RETRO -  J EL EN  LAPSZÁM  MARG ÓJ ÁRA  
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„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön, ahol a moly és 
a rozsda megemészti, és ahol a tolvajok betörnek, és ellopják, 
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben, 
ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg, és ahol a 
tolvajok sem törnek be, és nem lopják el. Mert ahol a te 
kincsed van, ott lesz a te szíved is.” (Mt 6, 19-21) 

 
Szeretett Testvéreim! Alig van 

ember, aki ne hallotta volna már 
sokszor Istennek ezt a 
figyelmeztetését, de kérdés, hogy 
hányan vagyunk, akik ezt komolyan 
vettük, és próbáljuk ezt alkalmazni is 
mindennapjaink során. 

Én már lassan 20 éve dolgozom 
ugyanazon a munkahelyen szinte 
ugyanazokkal a főnökökkel, akikhez a 
korábbi években rendszeresen 
bejártam fizetésemelést kérni. Ki nem 
szeretné, ha többet keresne, nem 
igaz? Hogy egy ismerősöm 
szavajárását használjam: „telesírtam 
a válltömésüket”, hogy mennyire 
szükségem lenne több pénzre, főleg, 
amikor már jöttek a gyerekek is. Ezen 
akcióim hol sikeresek voltak, hol nem, 
de amióta három évvel ezelőtt 
megtérhettem, és megpróbáltam az 
Úr kezébe helyezni az életem, azóta 
egyetlen egyszer sem voltam 
semelyik főnökömnél, hogy 
fizetésemelést kérjek. Pedig három 
éve is született egy gyermekem… 
Kérdezhetnétek, hogy miért nem? 
Miért baj, ha kiharcol magának az 
ember egy kis többletjövedelmet? 
Látszólag nem baj, de hadd idézzem 
a mi csodálatos Istenünket: 

„Nézzétek a liliomokat, miként 
növekednek: nem fáradoznak, nem is 
fonnak, de mondom nektek, hogy 
Salamon teljes dicsőségében sem 
öltözött úgy, mint ezek közül 
bármelyik. Ha pedig a mező füvét, 
amely ma van, és holnap a 
kemencébe vetik, Isten így öltözteti, 
mennyivel inkább titeket, 
kicsinyhitűek! Ti se kérdezzétek tehát, 
hogy mit egyetek, vagy mit igyatok, 
és ne nyugtalankodjatok! Mert 
ilyesmikért a világ pogányai törik 
magukat, a ti Atyátok pedig tudja, 
hogy szükségetek van ezekre. Inkább 
keressétek az ő országát, és ezek 
ráadásként megadatnak majd 
nektek.” (Lk 12, 27-31) 

Ez az igeszakasz sokkal mélyebb, 
mint amilyennek első olvasásra tűnik. 
Ha megértettük, azonnal kételkedünk, 
nem? Ugyan már! Ne etessenek 
minket ilyen „ócska dumával”, amikor 
sokan alig bírják a számláikat 
kifizetni! Még hogy ne aggódjak az 
anyagi biztonságomért?!  

Drága Testvéreim! Nem tudom, 
hogy kinél hogyan fog ez működni, 
vagy kiről hogyan gondoskodott és 
hogyan fog gondoskodni Isten. Nem 
egyformán kapunk a földi javakból és 

S o l t é s z  S á n d o r :  
AZ  IG AZI  K IN CS  
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ennek okát talán sosem fogjuk 
megtudni. Én csak magamról 
beszélek, amikor bizonyságot teszek 
az Úristen gondoskodásáról: amióta 
az Ő kezébe helyeztem az életem, 
azóta nem csak, hogy fizetésemelést 
kapok minden évben, de komoly 
összegű prémiumot is, amit a korábbi 
17 évben egyszer sem! Remélem, 
megértik a Testvérek, hogy nem az 
anyagi helyzetemmel szeretnék 
dicsekedni, mert azzal még így sincs 
miért, hanem Istennel dicsekszem! 
Arról teszek 
tanúbizonyságot, 
hogy igaz, amit 
mond nekünk, 
betartja a szavát, ne 
kételkedjünk hát a 
szavahihetőségében!  

Persze azért 
figyelmeztetek 
mindenkit, nehogy 
félreértse bárki is az 
Úr szavát: nem arról 
van szó, hogy hátradőlhetünk a 
karosszékünkben, és várhatjuk a 
mennyei mannát, vagy a sült 
galambot. Mindenkinek a maga 
helyén, a maga munkájában meg kell 
állnia a helyét! Isten nem naplopást 
vár tőlünk, gondoljunk csak az első 
emberre, Ádámra! Már ő sem 
henyélhetett naphosszat: „Fogta 
tehát az Úristen az embert, és 
elhelyezte az Éden kertjében, hogy 
művelje és őrizze azt.” (1Móz 2,15). 
Ebből két dolgot vehetünk észre. 
Egyrészt, hogy a legősibb foglalkozás 
mégiscsak a kertész és a biztonsági 
őri szakma ; másrészt komolyra 
fordítva a szót, Isten azt várja, hogy 

dolgozzunk tisztességgel és bízzunk 
mennyei Atyánk gondoskodásában! 

 
Most pedig idézzük fel alapigénk 

második versét, hiszen ott található 
Isten éltető javaslata:„gyűjtsetek 
magatoknak kincseket a mennyben”. 
Mielőtt bárki félreértené, gyorsan 
tisztázzuk, hogy ez a mondatrész nem 
arról szól, hogy nosza, menjünk a 
Mennybe két-három erős szatyorral 
és szedjük össze, ami értékesnek 
tűnik.  Itt Urunk olyan kincsek 

szerzéséről 
beszél, ami 
ezen a földön 
nem rakható 
sehová, nem 

gyűjthető 
egybe, és fel 
sem lehet 
becsülni se 

mennyiségét, 
se értékét. 
Ezek a kincsek 

a mi mennyei bankszámlánkon 
gyűlnek, amit Istennél nyitottunk 
akkor, amikor megszerettük őt. Ezen 
kincseket összefoglalóan úgy 
hívhatjuk: Isten miattunk érzett 
örömei. 

Ha ezt megértjük, akkor egyrészt 
megértjük azt is, hogy miért nem 
rágja meg a moly, miért nem emészti 
meg a rozsda és miért nem lopják el 
a tolvajok; másrészt arra is rájövünk, 
hogyan lehet ilyen kincseket gyűjteni: 
olyan dolgokat kell tennünk, amikről 
úgy érezzük, Istennek örömet 
okozunk. Erre figyeljünk oda, 
Testvéreim: nem magunknak, hanem 
Istennek kell örömet okozni! Ha csak 
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magunknak okozunk örömöt, akkor 
mi vagyunk életünk középpontjában, 
de ha Istenre próbálunk minél 
többször figyelni, akkor a dolgokat 
megpróbáljuk majd az Ő 
szemszögéből megvizsgálni, majd 
megítélni, és ez alapján eldönteni, 
hogy mi helyes, és mi nem. 
Emlékezzünk gyermekkorunk egyik 
leginkább aggasztó kérdésére, miután 
elkövettünk valamit: „Mit fog ehhez 
Anya szólni?” Amennyire 
kisgyermekként fontos volt szüleink 
véleménye, legyen legalább ennyire 
fontos felnőttként Istené, hiszen ha 
gyermekkorunkban függtünk a 
szüleinktől, felnőttkorunkban 
ráébredhetünk, hogy sokkal inkább 
függünk Istentől, tehát lépteinket már 
hozzá kell igazítanunk! 

Kérdezhetik a 
Testvérek, hogy 
honnan tudjuk, mi 
okoz Istennek 
örömöt? Szerintem 
sokan tudják a 
választ: ha úgy élünk, 
ahogy Ő szeretné, ha 
megtartjuk 
parancsolatait. Ha ez 
valakinek túl általánosnak és 
ködösnek tűnik, és konkrétabb választ 
szeretne, akkor eljött az ideje a Biblia 
olvasásának. Méghozzá a Biblia olyan 
lelkülettel való elolvasásának, hogy 
választ kapjunk arra a kérdésre: mit 
vár tőlünk Isten? 

Azért konkrétumként álljon itt Isten 
elvárásának a lényege: „Szeresd az 
Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, 
teljes lelkedből, teljes erődből és 
teljes elmédből, és felebarátodat, 

mint magadat." (Lk 10,27) Amikor 
Urunk eljött közénk, fontosnak 
tartotta ezt is újra elmondani, és 
hozzátette, hogy nincsen más, 
ezeknél nagyobb parancsolat. Ha 
tehát cselekedeteinket e parancsolat 
szemüvegén át vizsgáljuk, és, amit 
látunk, nem torz kép, akkor, amit 
tettünk, Isten örömére tettük, és 
máris gyűjtöttünk egy kis mennyei 
kincset. 

Nővéremék szoktak ételt adni egy 
közelben lakó macskának, aki ezért 
hálából időnként hoz nekik egy-egy 
madarat, vagy egeret, és leteszi a 
bejárati ajtójuk elé. Így kell nekünk is 
a mennyei kincseinket gyűjtenünk: 
nem magunknak, hanem Istennek, 
akinek köszönhetjük a létezésünket, 
aki gondoskodik rólunk és vár 

bennünket az 
elkészített mennyei 
hajlékunkba…, és 
ami még fontos:  
hálából mindezért! 

Ne azért tegyünk 
 jót, hogy 
magunkban, vagy 
ami még rosszabb: 
hangosan 

elmondhassuk: „én jó ember vagyok!” 
 A gőgösöket elveti az Isten! Ne is 
Isten iránti félelemből tegyünk jót, 
hogy „az a pokol biztosan borzasztó 
lehet, inkább jó leszek”! Isten nem 
akarja, hogy féljünk tőle, hiszen 
mindent megtett: saját Fiát is hagyta 
az Atya megölni, csak hogy végre 
együtt lehessen velünk szeretetben a 
mennyei tökéletességben! A szeretet 
pedig nem terem sem félelmet, sem 

... eljött az ideje a Biblia 
olvasásának... méghozzá 
olyan lelkülettel, hogy 
választ kapjunk arra a 

kérdésre: mit vár tőlünk 
Isten? 
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Az emberi 
gyengeség 

mellett ragyog 
fel még 

fényesebben az 
Úr dicsősége 

elnyomást, mint ahogyan a félelem 
sem fog szeretetet teremni! 

Szeressük tehát az Istent, kérjük és 
fogadjuk be Szentlelkét, hallgassunk 
csendes szavára, és akkor a 

szeretetből fakadó jócselekedeteink 
mennyei kincsekké válnak Isten 
nagyobb dicsőségére! Így legyen! 
Ámen.

 

 
 

A ceglédfürdői nyári táborra szívesen emlékszem vissza, s kimondottan 
örültem neki, hogy már ott elkezdhettem ismerkedni a gyülekezettel, az új 
szerepkör és feladatok miatt, mégis bevallottan szorongásokkal teli kezdtem 
meg a hatodévemet szeptemberben. Hiszen a teológián eddig egyetemi 
előadásokon való jegyzetelés, tankönyvek, vizsgák és zárthelyi dolgozatok, 
illetve különböző kiegészítő képzéseken való részvétel töltötte ki az életem – 
most pedig hittanórákat tartok, baba-mama körre készülök, gyülekezeti tagokat 
látogatok, alkalmanként az Ifi vezetésében, bibliaórán és istentiszteleten 
szolgálok. 

Bár a személyiségemből inkább az fakadna, hogy meghallgassak, válaszoljak, 
reagáljak, kövessek egy vezetőt – új szerepemben mégis sokszor én kell legyek 
a kezdeményező, a vezető, aki megszabja az irányt. Az a szeretet, amivel a 
gyülekezet tagjai fogadtak, és „főnököm”, Zoli megértő, támogató hozzáállása, 
sokat segített a kezdeti ismeretlen helyzetekben, hálás vagyok mindezért. 

Sokat küzdöttem (és küzdök továbbra is) az alkalmatlanság érzésével: 
számos területen kicsinek és tapasztalatlannak érzem magam – hiszen valóban 
az is vagyok. Ilyenkor újra és újra tudatosítanom kell magamban: ebből a 
szempontból is „hitben járunk, nem látásban” (2Kor 5:7). Ha annak alapján 
cselekednék, amit látok, ami nyilvánvaló tény (mint például az életkorom vagy 
a járatlanságom bizonyos területeken), vagy amit az érzelmeim kiabálnak, 
olykor inkább menekülőre fognám – a kifogásaim emberileg nézve még 
jogosak is lennének. Ehelyett viszont dönthetek úgy is: hittel ráállok Isten 
ígéreteire. 

Tudom, nem vagyok egyedül az alkalmatlanság-
érzésemmel; szolgáló gyülekezeti tagokkal és lelkészekkel 
beszélgetve gyakran derül ki: ők is ugyanúgy 
szembesülnek a saját korlátaikkal, fogyatkozásaikkal, mint 
én – de igazi bátorítást az Igéből nyerhetek, a bibliai 
szereplők életét tanulmányozva. Mózes például félt a nagy 
feladattól, kételkedett abban, hogy végre tudja hajtani a 
rábízott küldetést – és ennek többször hangot is adott, 

B e l l a  V i r á g  ( h a t o d é v e s  t e o l .  h a l l g . ) :  
A LK ALMATLAN K ODOM . . .  
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kibúvót keresve: „Nem vagyok én a szavak embere… nehéz ajkú és nehéz 
nyelvű vagyok.” Isten válasza azonban kijózanító: „Ki adott szájat az 
embernek? Ki tesz némává vagy süketté, látóvá vagy vakká? Talán nem én, az 
Úr?! Most azért csak menj: majd én segítségedre leszek a beszédben, és 
megtanítalak arra, hogy mit beszélj!” (2Móz 4: 10-12) Mózes a hiányzó 
képességeire hivatkozva el akarja hárítani a felelősséget, szinte Istent 
hibáztatva: Uram, engem már csak ilyennek teremtettél, ilyen selejtesnek… 
Pedig Isten éppen a gyengeségeivel együtt akarja felhasználni a szolgáit. Ő 
nagyon is tisztában van Mózes adottságaival – de éppen a hiányosságain 
keresztül akarja megmutatni a maga erejét, hatalmát. Mózes szánalmas 
bemutatkozása után minden olvasó előtt egyértelmű: ha ezután bármi sikere 
lesz ennek az embernek, az nem önmagának tulajdonítható. Az emberi 
gyengeség mellett ragyog fel még fényesebben az Úr dicsősége – így Isten 
szolgája nem eshet abba a tévedésbe, hogy az események pozitív kimenetelét 
a saját érdemének tulajdonítja. 

Nemcsak Mózessel volt nehéz dolga az Úrnak, az is meglehetősen hosszú 
idejébe telt, míg Gedeont meggyőzte arról: valóban általa akarja 
megszabadítani népét az ellenségtől, s nem hagyja egyedül a feladatával. 
Jeremiás is vonakodott elhívásakor, arra hivatkozva: még túl fiatal, és a 
beszédhez sem ért – hogyan lehetne ő az Úr prófétája? Isten azonban 
biztosította róla: pontosan ismeri minden tulajdonságát, hiszen Ő maga 
formálta meg az anyaméhben, és ezután is Ő lesz vele. 

Az Ige azzal biztat hát: az Úr gyakran a gyengéket választotta ki, akik 
önmagukban sosem lettek volna elegek a rájuk bízott feladat végrehajtásához 
– Isten mégis használta őket az Ő tervében, szabadításában. Hadd bátorítsam 
hát magamat és minden félénk Testvért: nem baj, ha nem bízunk 
önmagunkban (még ha ennek ellenkezőjét harsogja is a mai világ)! A minket 
kiválasztó és elhívó Istenben bízzunk, aki a jelenlétét és segítségét ígéri. Hiszen 
a mi alkalmasságunk csakis Tőle jöhet (vö. 2Kor 3:5). 
 
 

„Uram, Istenem! Te lelkipásztorrá tettél engem az egyházban, 
de látod, mennyire alkalmatlan vagyok ilyen nagy és nehéz 
szolgálatra. Ha nem segítettél volna, már régen elrontottam 
volna mindent. Ezért Téged hívlak segítségül. Örömmel állítom 
szolgálatodba szívemet és számat. Taníts, hogy taníthassam 
népedet! Segíts, hogy igédet szüntelenül szívemben 
forgassam, és elmélkedjem rajta! Tégy követeddé, Uram, és 
semmiképpen el ne hagyj, mert ha magamra maradok, 
hamarosan elrontok mindent. Ámen” 

(Luther Márton sekrestye imádsága) 
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"Dicsőség a magasságban Istennek" 
(Luk 2,14) 

Úgy gondolom, sokunknak lehetnek szép karácsonyi emlékei, de legtöbb az 
idős korúaknak. Ahogy én is már a 75 évem Karácsonyaiból 70 évre emlékszem 
a (megszépítő) messzeségből. Ezekből az élményekből igyekszem felsorolni 
néhányat, főként az ifjabb korosztálynak, akiknek még sok régi esemény nem 
ismert, mert már történelem. 

 
Öt éves voltam, amikor dúlt a világháború. Sötét kor volt ez: időben és 

térben egyaránt. Az épületekben az „elsötétítési szabály” volt érvényben, azaz 
sehol nem lehetett villanyt gyújtani, még gyertya-világításnál is csak az 
ablakokra ragasztott papírborítással, hogy a bombázó repülők ne tudjanak 
tájékozódni, hogy hová lőjenek! Gyertyafényes volt a Karácsonyunk és 
gyertyafénynél született meg 1945 elején egy húgom. 

Ezután sokáig még sötétebb évek következtek. 
A Karácsonyaink mégis áhítatosan szépek voltak, 
a szegénység ellenére is gazdagok lelkiekben: 
hitben, szeretetben. Nagycsaládban nőttem fel 
tíz kisebb testvéremmel együtt. Az ünnepi 
légkört szüleinknek köszönhettük, akik átadták 
nekünk a Karácsony lelki értékeit, megalapozva 
ezzel a legnagyobbat: a Szeretetet! 

Hálás vagyok Istennek ezért is, no meg azért is, hogy kora gyermekkorban 
biztosították a lehetőségét Isten keresésének és megismerésének. Sajnos, sok 
gyereknek ez nem adatott meg! 

Édesanyám különösen mély hitű, biblia-olvasó és sokat imádkozó, melegszívű 
Anya volt. Sokat köszönhetünk szüleinknek mi gyerekek, de mások is! Nekik 
volt bátorságuk a kemény terror idején is megélni, és megvallani 
világnézetüket, ami hátrányt jelentett számukra. 

A karácsonyi ünnepekből a „Szentestéket” emelném ki leginkább, amelyek 
általában így zajlottak (a sok kisgyerek miatt szó szerint "zajlottak"!): A 
harang-csilingelés után sorban bevonultunk Apukánkkal az élen, a karácsonyfa 
köré (amiről fogalmunk sem volt, hogyan és mikor „termett ott”, így 
feldíszítve!) Rögtön énekelni kezdtük: „Krisztus Urunknak áldott születésén” 
című ének (315), majd a „Az Istennek szent angyala, mennyekből hogy 
alászálla” (316) … 

Z o l l e r  F e r e n c n é  G a b i k a :  
RÉG I  K ARÁCSON YI  EMLÉK EIM  
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Ezután Édesapa olvasta fel a Lukács evangéliuma 2. részét, és imádkozott. 
Még további sok karácsonyi ének is elhangzott, például a 329-es: „Itt állok 
jászolod felett...”, amelyet kétszólamban énekeltünk. Egy kevésbé ismert, a 
Hallelujából való ének első versét a cikk végében írom le. Apánk kísérte 
zongorán éneklésünket, Neki nagyon szép hangja is volt! Később előadtuk a 
betlehemi történetet. A legkedveltebb volt Mária szerepe, a hosszú fehér 
kendővel. „Kis-Jézusnak” való baba minden évben adódott, a sorban születő 
kistestvérekből. (Az 1940-es évek végéig már heten voltunk testvérek…) 
Egyetlen nagy- öcsém volt a komoly József. A kisebbek osztoztak az angyal- és 
a pásztor- szerepen, ketten-ketten. (Az, hogy a „pásztorok” is lányok voltak, ez 
senkit nem zavart!) 

Az ünnepi vacsora mákos-guba volt, házi kalácsból. Karácsonyfára a 
szaloncukrot Édesanya főzte, sokáig kavargatva és hűtötte márványlapon, 
majd mi, gyerekek csomagoltuk selyempapír-darabkákba. „Angyalhajként” 
üveggyapot-szálak szolgáltak, ami veszélyes anyag volt. Az ezüstpapíros dió- és 
papír-díszek pedig saját készítésűek. Mégis szépnek találtuk a kertből 
összetákolt karácsonyfa- ágakat! Végül álljon itt a Halleluja-ének első verse: 

 
KICSINY BETLEHEMBEN MEGZENDÜLT AZ ÉNEK, 

DICSÉRET, DICSŐSÉG A MENNY ISTENÉNEK, 
AKIT OLY RÉG ÓTA SZÍV-REPESVE VÁRTAK: 

MEGSZÜLETETT MEGVÁLTÓJA A BŰNÖS VILÁGNAK!" 
(Magyar Dicséretek, 1910-es Kiadás) 

 
Ezzel kívánok minden Testvérnek áldott, meghitt Karácsonyt, békességben, 

örömben – és nem utolsó sorban – szép éneklésben ünnepelve! 
 
 

 
 

 
Ez az SDG, vagyis a Soli Deo Gloria 

Református Diákmozgalom egyik régi, 
de most is érvényes alapelve. A nagy 
és dicső múlttal rendelkező szervezet, 
amelyet 1921-ben lánglelkű 
teológusok alapítottak, a 
kommunizmus időszaka után 
(egészen pontosan 1993-ban) 
megújult erővel kezdte a fiatalok 

Istenhez vezetését. Vannak olyanok 
gyülekezetünk közösségében is, akik 
még emlékeznek, sőt maguk is részt 
vettek a híres szárszói 
konferenciákon, ahol fiatalok százai 
gyülekeztek össze Isten Igéje köré. 

A rendszerváltás után az SDG 
sokkal specifikusabb küldetést kapott: 
A református középiskolákban segíti a 

S z a b ó  I s t v á n  e x m i s s z u s  t h .  h . :  
F I ATALOK N AK  F IATALOK T ÓL !  A Z  S D G  M U N K Á J Á R Ó L  
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missziós munkát. Hatalmas lehetőség, 
hogy Magyarországon egyre több 
egyházi iskola működhet és végezheti 
oktató-nevelő munkáját. A református 
iskolákba azonban nemcsak 
református családok hívő gyermekei 
járnak. Sokan nem (csak) a vallásos 
környezet miatt küldik gyermeküket. 
De ha így is volna, a fiatalok éppen 
abban az életkorban (14-18) vannak, 
amikor megkérdőjelezik mindazt, amit 
otthonról hoznak, és mindazt, amit az 
egyház vagy az iskola értékként állít 
eléjük. 

Feleségemmel együtt (aki jelenleg 
az SDG irodavezető munkatársa) 
azért vagyunk a 
diákmozgalom 
lelkes szervezői 
és résztvevői, 
mert mi is 
református 
intézményben 
szereztük meg 
az érettségi 
bizonyítványunk
at. Már akkor is, sokszor tapasztaltuk, 
hogy diáktársaink együtt már-már 
„valláskárosultak” vagyunk. Sokat 
tudunk Istenről, Bibliáról, hitről, de 
talán már túl sokat is (ha lehet 
egyáltalán túl sokat tudni Istenről), 
ahhoz képest, hogy hol tartunk hitük 
útján. Mert a hit nem csupán kognitív 
ismeret. Ahhoz, hogy megtapasztaljuk 
az Isten országát, és kialakítsuk saját 
keresztyén identitásukat, fontos, hogy 
kortársaink között éljük át, és 
tapasztaljuk meg Isten bűnbocsátó 
szeretetét. Az SDG ehhez tud 
segítséget, ötleteket, megfelelő 
helyszín- és időkereteket biztosítani 

ma is. Teszi ezt úgy, hogy csendes 
hétvégéket, versenyeket, ifjúsági 
vezetőképzőket szervez, és közben 
igyekszik kapcsolatokat kiépíteni és 
fenntartani a református középiskolák 
tanáraival és diákjaival. Továbbá 
bátorítjuk és felkészítjük a fiatalokat, 
hogy iskolájukban szervezzenek egy 
ifihez hasonló Bibliakört, amely heti 
rendszerességgel segítheti őket a hit 
útján. Az SDG csupán segítséget ad. 
Mert Isten megváltói munkáját, 
amelyet Jézus Krisztusban már 
elvégzett, a fiatalok tudják a 
leghitelesebben továbbadni. 

Nagy lecke ez, de nem csak a 
fiataloknak, hanem 

mindannyiunknak. 
Isten országa ott és 
akkor tud a 

legjobban 
növekedni, ha mi 
magunk megtaláljuk 
saját generációnk 
között azokat a 
helyeket és időket, 

amikor egymás hite által 
erősödhetünk, növekedhetünk. 
Tegyük fel magunknak a kérdést: Hol 
szeretne engem Isten látni? Hol tudok 
úgy mozdulni, beszélni, hogy Isten 
rajtam keresztül a hozzám hasonló 
(korú, gondolkozású, élethelyzetben 
lévő) emberekhez is eljusson? 

Ha esetleg valakinek megtetszett és 
támogatni szeretné az SDG Istentől 
kapott küldetését, az 
háromféleképpen csatlakozhat 
hozzánk: (1.) Imádsággal. Kérjük 
Isten vezetését, bölcsességét, áldását 
azokra a tanárokra és diákokra, akik 
egyházi iskolában tanítanak és 
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tanulnak; hogy a fiatalok azt 
kaphassák meg, amire valóban 
szükségük van. (2.) Önkéntességgel. 
Számos SDG-s önkéntes áldozza fel 
idejét, tudását és energiáját azért, 
hogy ránk bízott küldetésünket Isten 
dicsőségére elvégezzük. Szabad 
csatlakozni ehhez a jókedvű, nem is 
olyan kis csapathoz, hiszen mindig 

van mit szervezni, mindig van kit 
erősíteni és bátorítani. (3.) 
Adományokkal. Szolgálatunk anyagi 
hátterét egyházi és állami 
támogatások mellett alapvetően 
támogatóinkra építjük. 

Még több részlet az sdg.org.hu 
weboldalon illetve a facebook SDG 
oldalán található.

 
 
 
 
 

 
Anyám kedves énekei közé tartozott: „Istenre bízom magamat..” /269, D./ 

Gyakran énekelte, akkor is, ha szomorú volt, akkor is, ha biztatást várt, 
élethelyzetünk jobbra fordulásának reményében.  

Gyermekkorom az ötvenes évek közepén zajlott a Komárom megyei Ászáron. 
Nehéz évek voltak. Anyám mégis gyakran ezt az Igét ismételgette: 
„Mindenekért hálákat adjatok, mert ez az Isten akarata” (1Thess.5,18)  

Mindenben? Mindenért? Mikor olyan sok a nehézség, megpróbáltatás! Apám 
éppen hogy túlélte az orosz hadifogságot, amely öt évi szörnyű próbatétel volt 
számára! Hazatérte után elvárták volna tőle, hogy lépjen be a pártba, s mivel 
ezt megtagadta, az ügyes gépekhez értő embert vagonrakodónak tették, ami 
egy alig negyven kilós, egészségileg megroppant embernek kevés túlélési 
esélyt adott. Még sem hajolt meg !  

Szóval nem értettem: Mindenben, 
mindenért hálát adnia a sok gonoszság, 
nélkülözés megfélemlítés ellenére is? Igen! 
Isten adni fog erőt, hogy mindezt elviseljük! 
„Ne félj, csak higgy!” (Mk. 5,36) Anyám 
Isten iránti hitét csodáltam, mert nem 
engedte, hogy ránk telepedjen a 
reménytelenség és csüggedés! Akkor még 
nem voltam tudatában annak, hogy honnan, s kitől örökölte a bátorságot!  

A hetvenes évek elején családunkhoz került Moldova György 40 prédikátor c. 
könyve. Nagy izgalommal olvastuk a regényt, mert Kocsi Csergő Bálint 
feljegyzései alapján készült a protestáns prédikátorok üldöztetéséről. (Kocsi 
Csergő Bálint környékünkön is járt kiszabadulása után.)  

K o v á c s  L á s z l ó n é  K o r n é l i a :  
AN YÁM  H ITE  

Anyám Isten iránti hitét 
csodáltam, mert nem engedte, 

hogy ránk telepedjen a 
reménytelenség és csüggedés! 
(…) Kellenek a példaképek, 
hogy hitünket, identitásunkat 

meg tudjuk őrizni. 



Kettőspont 16. szám  13. oldal 2015. Pünkösd 
. 

Anyám ekkor beszélt először arról, hogy a családi 
legenda szerint volt gályarab ősünk (anyai nagymamám a 
felvidéki Túróc Vármegyéből származott). Ezt a 2013-ban 
végzett családkutatás is alátámasztotta. Anyai 
dédnagymamámat Paulovits Juliannát, Szekeres Ferenc 
református dédapám feleségül vette 1862-ben. Az ő felmenői 
ágán van Paulovits Mihály túrócszentmártoni rektor evang. 
gályarab. Kocsi Csergő Bálint emlékiratai alapján, 
Nápolyban, szörnyű kínok közt halt meg. Anyai nagymamámat 
Túróczi Erzsébetet, az ászári Szekeres István vette  
feleségül. Nem tudjuk, hogy a Túróczi-família mikor került 
Tápra. Az oldalági szálak (ez még nem bizonyított) 
elvezetnek Túróczi Végh András füleki ev. lelkészhez, aki 
szintén vallási üldözött volt. Ő kiszabadult a 
gályarabságból, de pár nappal a kiszabadulása után a 
Svájcban lévő Chur városában meghalt. Mivel ezek a 
hitvalló őseim a Felvidéken éltek, a levéltári kutatások 
sajnos nem nagyon lehetségesek. Azt sem tudni ,hogy van-e 
egyáltalán emléktáblájuk. 
 

A protestantizmus kezdetén nem volt éles elkülönülés a Kálvin és Luther 
irányzatokban, ezért családunkban a házasságkötésekkor sem volt probléma az 
evangélikus és református valláshoz tartozás, s ez a mai napig is így van. 
Református identitásom megőrzésében az is döntő tényező volt, hogy 1956-
ban Ászárra kerültek első szolgálati helyükre a Petrőcz László nagytiszteletű úr 
és felesége Marika néni. Elköteleződésük a református hitre nevelésre, a 
református értékek megőrzésére annyira erőteljes volt, hogy felül tudták írni 
falunkban az ötvenes évek politikai irányultságát is. „teltházas” Istentiszteletek 
voltak, nem számolva a „nem ajánlott templomba járni” kategóriával. Talán 
ekkor kezdtem pedzegetni édesanyám kedves Igéjének értelmét: „Mindenekért 
hálát adjatok”  

Miért is? Mert a félelem a nehézség arra ösztönöz, hogy fölfelé Istenre 
nézzünk, bele kapaszkodjunk. Kellenek a példaképek, hogy hitünket, 
identitásunkat meg tudjuk őrizni. Őseimnek, a gályarabok hite és kitartása volt  
ami erőt és elszántságot adott. Nekem pedig anyám hite, a Petrőcz-házaspár 
által adott példák és útmutatások a példaképeim. Életükre nézve, s 
visszatekintve tudatosult bennem: mi a hit, és hova vezet? 

Ezért tehát arra törekszem, hogy mindazt  amit „Föntről”, a szüleimtől és 
tőlük kaptam, arra méltóvá váljak, meg tudjam őrizni, tovább tudjam adni  
gyermekeim és unokáim számára. Remélni szeretném, hogy számukra is 
vonzó, követendő út lesz a keresztényi értékek megőrzése. Hiszem, és 
tapasztalatom, hogy mai világunkban még erősebben kell kapaszkodni a 
Krisztus tanításaiba: „Az Úr azonban hűséges, megerősít benneteket, és 
megoltalmaz a gonosztól.” (2.Thess 3,3) 
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„Ösvényt egyengessetek a kietlenben a mi Istenünknek.”  
(Ézs. 40,3) 

Segíts, drága Jézusom levetni a szennyet, 
üresíteni magam, hogy lakozhass bennem. 
 
Törd meg kevélységem, s mind mi bennem álnok, 
ajtómat kitárva, Te legyél világom! 
 
Lakozz bennem, s halk szelíddé váljak, 
földi ösvényemen Te legyél irányom! 
 
Utadat mutasd meg, dorgálj is, ha vétek, 
kietlen életem, töltse be tiszta fényed! 
 
Várlak Uram Jézus, adventi szívvel, 
görcseim, félelmeim, Veled simulnak el! 
 
Így lesz értelme a szónak, a jónak, 
távlatot nyit a holnap, a holnap! 
 
Jöjj, légy világunk világossága, üdvösségünk éke, 
feléd indulunk el, megváltást remélve! 
 
 

 
 

 
2015. július 5-e van, 35 fokos kánikulában, a templom kellemes hűvösében 

veszünk részt az ünnepi Istentiszteleten, melyen a 83 éves Szombathy Gyula 
lelkipásztor is jelen van kedves Feleségéve, Veronkával, és köszöntőt mond a 
gyülekezetnek. 15 év! Milyen gyorsan elment ez az idő, mint ahogy elmúlt az 
ifjúság is, a kezdet ott Ligeten, amire még emlékszem. 

Visszamegyek az időben, több mint 70 évet, fiatallá élesítem mostani 
elmémet. Itt hagyom az öregséget, csak pár pillanatra, üde virágbimbó leszek 
ébredő tavaszban.  

F a r k a s  V i o l a :  
H I ÁN YOS  EMLÉK -SZ I LÁN K OK  ( 1 5  É V E S  T E M P L O M U N K )  

K o v á c s  L á s z l ó n é  K o r n é l i a :  
ADVEN T  ELÉ  
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Már akkor is itt laktunk Keresztúron, 1940 óta, a mostani Tesco közelében áll 
a családi házunk a Pesti út elején. Előtte a Tisza-parti Révaranyos, ma, 
Aranyosapátiból költöztünk ide. Templomba Rákosligetre jártunk, gyalog 
minden vasárnap délelőtt, húgommal együtt, előbb nagymamánk kíséretében, 
később pedig mi, ketten kézen fogva. Én nyolc-tíz éves voltam, húgom hat és 
fél évvel kisebb. Ritkán anyánk is velünk jött, ha munkája engedte, félárvák 
voltunk, apánk meghalt a háborúban. 

Kisgyerekkoromban még Kántás Ferenc nagytiszteletű úr volt Ligeten, én 
nála konfirmáltam. Ő eljárt a keresztúri iskolába is hittant tanítani, csak 
párunknak, mert kevesen voltunk reformátusok. Anyámnál a kertes ház 
udvarán havi rendszerességgel volt házi-istentisztelet. Nagyrészt evangélikus 
hívek gyűltek össze – az ő kis szatócs üzletének a vevői –, az emberek 
örömmel jöttek, szerették a prédikációt, el is nevezték a nagytiszteletű urat 
„aranyszájú pap”-nak. Utána finom ebéd következett, az én dolgom a 
limonádé-készítés volt.  

Emlékszem karácsonykor a betlehemes 
színdarabra a templomban, húgommal 
együtt angyalok voltunk. Ó, micsoda öröm 
volt nekünk ez a szereplés, szép nagy 
angyalszárnyakat is készített anyánk, így 
vonultunk ketten végig, a hosszú úton, a 
templomba. A következő fellépésünk már 
igazi színpadon volt. 

Szegények voltunk tele problémával, a kis 
üzlet rövid próbálkozás volt, forgótőke 
hiányában vége lett. Belekapaszkodtunk a 

szép, régi templomi énekekbe: „Az áldott orvos közeleg, a drága főpap Jézus”. 
Azután: „Az Úr csodásan működik, bár útja rejtve van, Tenger takarja 
lábnyomát, szelek szárnyán suhan” stb. Ma is sajnálom, hogy ezeket már nem 
énekeljük. Segítségre szorultunk. Valamilyen csomagból kaptunk nekünk való 
két fehér grenadin rutát, apró piros pöttyökkel, mintha tündéreknek készítették 
volna. Első utunk a templomba vezetett. Elfoglaltuk baloldalon a két szélső 
helyet, és hamarosan észrevettük, hogy odaragadtunk a padhoz. Nem sokkal 
előtte lakkozták a padokat, teljesen száraz volt, de a kis piros pettyek a 
ruhánkról mégis odaragadtak. A nevetéstől majd megfulladtunk. Hogy 
vészeltük át a hosszú istentiszteletet? Már nem tudom, de az emléke örökre 
megmaradt. Nevetés? Nem sok okunk volt rá, mégis élenjárók voltunk benne, 
ezt csak tetézte, hogy ketten voltunk. A humor azóta is átsegít sok nehéz 
helyzeten, de az a legjobb, ha magamat kinevetem!  

Kántás tiszteletes úr megnősült, elvette a rákoscsabai tiszteletes úr lányát és 
elköltöztek. Új pap érkezett Rákosligetre, a jó vágású, jó humorú és jól 
prédikáló Szombathy Gyula személyében. Azonnal megszerette a gyülekezet. 
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Ekkor már ritkábban jártunk templomba, elfoglaltak a művészi tanulmányaink, 
és én 15 évesen mellette gyárban is dolgoztam. Amikor tudtunk, egy-egy 
énekbe kapaszkodtunk: „Vezess Jézusunk, s véled indulunk. Közdelemre hív az 
élet, Hadd, kövessünk benne téged: Fogjad a kezünk, míg megérkezünk.”  

Tisztán emlékszem egy temetői jelenetre, amikor anyánk sírszentelést 
rendezett (ott nyugodott apánk és nagymamánk): Szombathy tiszteletes úr 
kimagaslott a szomorú, átszellemült, fejkendős asszonyok közül, mi meg a 
húgommal a menet végén komolyságot tettetve, erősen küzdve a nevetés 
visszatartásával. Nekünk ez humorosnak tűnt – nyilván a fiatalság értetlensége 
miatt –, elbujtunk, nehogy véletlenül a tiszteletes úr szent beszédét 
megzavarjuk. 

1956-ban már a Miskolci Színház tagja voltam, ott mentem férjhez a 
forradalmi harcok között, és nehezen találtunk anyakönyvvezetőt, csak 
Hejőcsabán. Később Anyánk ragaszkodott hozzá, hogy Ligeten a Templomban 
is esküdjünk meg. Megtettük, gyertyafénynél (sajnos, nem tartott sokáig, 
férjem kilenc év múlva baleset áldozata lett). Fiammal egyedül maradtunk, 
hányatott életben külön-külön. De 
ez már egy más regény. Egyébként 
Fiam is Rákosligeten konfirmált. 

Életem során, amikor tudtam és 
itthon voltam, részt vettem a közös 
kirándulásokon, még Izraelben is 
voltam Tiszteletes úr vezetésével, 
ahol Gyula-atyának nevezték el őt. 
Később pedig a cserkészekkel 
Erdélyben is voltam.  

Egyre többször szóba került a 
templomépítés Rákoskeresztúron. 
(Én még emlékszem kiskoromból a régi evangélikus templomra, amikor 
lebontották: A Cinkotai út elején, az iskola előtt állt). Éveken át az Evangélikus 
templomban voltak az istentiszteletek. Én is szerettem volna hozzájárulni az új 
templomhoz azzal, hogy kis tuja-magokat keltettem ki, majd átvittem, és 
elültettem a ligeti templomkertben, hadd növekedjenek. Amikor már állt az új 
templom az Újlak utcában, akkor Ligetről áthoztam a kis fácskákat és itt 
elültettem sorban a jobb oldalon, időnként még meg is locsoltam, hogy éljenek.  

Az új templom elkészült: köszönet és hála a Mindenhatónak, Szombathy 
Gyula lelkipásztornak és építő csapatának, valamint az összes adakozónak! 
Beköltözött a fiatalság rengeteg új taggal, és Szabó Lajos fiatal lelkésszel. Az 
első kirándulásunk saját kocsikkal, a megnagyobbodott gyülekezettel Mór volt. 
Mindenkit hívtak, én is ott ácsorogtam az indulásnál. Összeszokott családtagok, 
jó barátok, teltházas kocsik álltak indulásra készen, én épp indultam volna 
haza, amikor Csordásné Klári megszólított, és beszállhattam hozzájuk. Így 
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kerültem közeli, baráti viszonyba velük, és részt vehettem egy kellemes 
kiránduláson. Nyüzsgő élet, örömteli összejövetelek, szeretet-vendégségek. 
Ilyen alkalmakkal még én is felléptem tánccal, nem egy esetben. Nyári 
szünetekben pedig Csordásné Klárikához csatlakozva, táncórákat tartottunk a 
gyerekeknek és ifjaknak, akik ott voltak. 

Újabb változás: Megérkezett Sóskuti Zoltán nagytiszteletű úr és családja. 
Kedves, közvetlen természetével hamar belopta magát a gyülekezet szívébe és 
életébe. Innen már mindenki tapasztalja a szeretetteljes munkálkodást, 
példamutatást és összetartást. 

 
Korosztályok jönnek, mennek,  
évszámaink is elmentek, 
Mégis öröm, hogy megértük,  
mai napot ünnepeltük. 

Véget ért az emlékezés,  
tovább lépni kissé nehéz, 
Lassan elhagy minden erőnk,  
de velünk van Jó Teremtőnk. 

 
Rákoskeresztúr, 2015. július 6 

 
 

 
 

 „Csodálatosak a Te bizonyságaid, azért az én lelkem megőrzi azokat” 
(Zsolt 119, 129) 

 
Meg szeretném osztani ezt az epizódot az életutamból, ami olyan mint a 

„bizonyságok fellegei” /Zsid 12,1/ közül egy "bárányfelhő", de még így is óriási 
hitmélyítő hatással volt rám. 

23 éves konkrét hívő életem során nagyon sok gyógyulással kapcsolatos 
valódi történetet hallottam, láttam videókon – sőt átéltem személyesen és 
családomban is. Amikor azonban nem vagyunk betegek, és éljük 
mindennapjainkat, történnek a tervezések, megélhetésünk érdekében küzdünk, 
és néha jönnek tanácstalanságok egészen hétköznapi kérdésekben. Vajon 
akkor is eszünkbe jut tanácskozni, kérdést feltenni Jézusnak? Megkérdezni 
hogy Ő mit tenne a helyünkben? 

Nekem eszembe jutott a nyári időszak alatt! Egyik évben elkezdtem az 
ablakcserét a lakásunkban. 1982-ben épült a ház, s már eléggé érett erre. 
Megvolt rá az összegem, és elsőnek a kisebbik szobán kicseréltettem, mert ott 
volt a legnagyobb légáthúzás télen. Úgy gondoltam folytatom később a 
nagyszoba és konyhai rész cseréjét. Ismét takarékoskodni kezdtem erre a 
célra. Ámde történt egy autótörésünk, és így ez elvitte az ablakok árát. Ugyanis 
fél-totálkáros lett az autó… Ez év elején lett kész az anyagiak terén. Arra 

M á t y u s n é  Ú j v á r i  K a t a l i n :  
ISTEN  SZER ET ETE  (GYAKORLATI SEGÍTSÉG A BOLDOGULÁSHOZ) 
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gondoltam, most már rendben lesz az autó, le is vizsgázott, én is, megadták 
három évre. Tökéletesen működtünk együtt idősödő korunk ellenére!. Bizonyos 
diakónia szolgálatokat is végezgettem vele a nálamnál is idősebbek 
szállításában. Arra gondoltam, folytathatom ablakcsere tervezgetéseimet. 
Valahogy mégis elbizonytalanodtam abban hogy idén vagy jövőre? Ha idén, 
akkor ismét kölcsönt kell felvennem és örültem, amikor kilábaltam az előzőből. 
Mit tegyek? Következhet már ez a lépés? Tipródtam. Míg VÉGRE! eszembe 
jutott: Bezártam az ajtómat, letérdeltem és tisztelettel megkérdeztem mennyei 
Atyánkat az Úr Jézus nevében és kértem mutassa meg mi következik és hogy 
idén, vagy jövőre? Persze utána pár hétig várakoztam és figyeltem a 
körülöttem zajló eseményeket, szolgálgattam, a telken is többféle dolgot kellett 
megoldani. Majd egyik délelőtt beteget szállítottam orvoshoz, azután úgy 
döntöttem, kimegyek a telekre és dolgozgatok. A telek felé autózva minden 
simán ment. Egy szakaszon kissé emelkedős az út, így kicsit vissza kellett 
kapcsolnom, és mintha nem húzott volna eléggé az autó. Aztán az emelkedő 
tetejénél jön egy derékszögű balra kanyar s annak a főútnak a felénél egy 
autószerelő műhely van – pontosan ott javították meg a törés után az autómat.  

Felértem az emelkedőn, és már 
kiraktam a balra indexet, amikor 
teljesen leállt a motor. A kijelzőn is a 
motorhiba jele volt. „Úr Jézus 
segíts!!!” – gondolatban. Átvillant 
még az is, hogy nemrégen volt a 
vizsga, olajcsere – nem mehetett el 
az olaj – így újra rá mertem indítani. 
Harmadjára be is indult…, persze 
akkorra már vészvillogóm miatt 

kerülgettek ki a mögöttem érkezők. Nem volt a szokásos jelzős bekiabálás, sem 
dudálás! Végre ki tudtam kanyarodni balra. A főút feléig jutottam. Ott ismét 
leállt a motor. Egy tapodtat nem ment tovább. Kinéztem balra. Éppen az 
autószerelő műhely előtt álltam. Az is lejtős úton megy be a főútról. Kiugrottam 
a kocsiból és leszaladtam , a szerelők páran ott álltak, és csak le kellett gurítani 
a kocsimat. Busszal mentem haza. Valami kérdés megkönnyebbült bennem! 
Hálát adtam mennyei Atyámnak. Eldöntötte a következő feladatot, és 
meghatározta az ablakcsere időbeni csúszását. Ő jobban tudja miért kellett 
ennek ilyen koreográfiával történnie. Azóta már ismét jó a kocsi. Megy, mint a 
szél! AKKOR kiakadt a himba, leállt két henger, és az egyik dugattyúban még 
egy szelep is elgörbült, teljesen elment a kompresszió. 
Az Úr már előre látta ezt és kegyelmes volt, hogy így hozta tudomásomra. Ez 
az Ő természetfeletti kegyelme és szeretete irántam és hiszem hogy mindazok 
iránt, akik Őt imádják. „Sok baj éri az igazat, de valamennyiből kimenti az Úr" 
(Zsolt 34,20) 
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A lelkünk a legnagyobb kincsünk. A lelkigondozás az egyik legszebb szakma, 
hisz azt hivatott ápolni, amivel kapcsolódhatunk Istenhez. A lelkünket. Nagy 
felelősség ez mindkét fél számára. Amikor elindul egy ilyen folyamat a 
gondozott nem is tudja, hogy mi vár rá, mire fognak bukkanni az úton. 
Visszamennek akár a gyermekkorban kapott sérülésekig. Felnyílnak az 
elfeledett sebek. Újra azzá a védtelen, kiszolgáltatott, sebzett gyermekké 
válhatunk, akik voltunk. Innen kiindulva kezdődhet a gyógyulás. A gondozónak 
tisztában kell lennie mindezzel, és hogy a gondozottja most nem önmaga. Nem 
is szabad ezt kérni tőle, hisz épp elég helytállnia a hétköznapokban, megfelelni 
a különböző szerepeinek, végeznie munkáját, ápolnia a kapcsolatait, miközben 
benne harc dúl és keresi a válaszokat, küzd és dolgozik magával.  

Nagy szerepe van a segítőnek, mert ő az egyetlen, aki látja a félelmeinket, 
elfojtásainkat, rosszul rögzült mozdulatainkat, és a realitást is, amit mi 
hárítunk. Visszajelzéseivel ezt kell közelítenie egymáshoz. Ki kell várnia nagy 
türelemmel, szeretettel, odafordulással, hogy a különböző töltetű indulatok, 
viharok elcsituljanak, a sebeink mögül kitekintsünk, és együtt megélhessük azt 
a csodát, hogy a kérdések megválaszolódnak, a fájdalom tompul, a szív 
szeretni mer, a lélek gyógyul. Ha Isten zárójelentésével, a lelkünk mélyén 
megtalált békével, visszatekintünk az együtt megtett útra, hálával telik meg a 
szívünk és imára nyílik a szánk. Ezt az utat végig kell járni, akármilyen 
fájdalmas, és hosszú. Mert, ha félbeszakad, megreked a lelkünk egy feldúlt, 
összezavarodott állapotban.  

Ezért, ha ezt nem tudjuk vállalni, akkor csak beszélgessünk, ne gyógyítsunk. 
Csak legyünk társai egymásnak. Útitársa, munkatársa, bajtársa, padtársa, 
lelkitársa, hittársa, házastársa. Isten nincs itt velünk hallható, látható és 
megölelhető formában. Mert Ő ezt így akarja. Az emberek vannak itt hallható, 
látható és megölelhető formában. Mert Ő ezt így akarja. A földi életünk véges 
és az örökkévalósághoz képest csak egy pillanat.Ebben a formában Istennel 
csak itt a Földön lehetünk. Az örökkévalóságban más formában, (én nem 
tudom, hogy hogyan) találkozhatunk majd Vele, lehetünk Vele. Ezt a formáját 
az Istennel való kapcsolatunknak itt kell megélnünk. 

Ugyanúgy az emberekkel is. Így hallani, látni, ölelni csak itt tudunk. 
Eltékozoljuk a Földön töltött időnket, ha nem vagyunk Istennel és az 
emberekkel. Mindenkivel úgy, ahogy Isten adta, ahogy Ő akarja.  

Nem véletlen, hogy kit ad. Hogy van, akivel összeér a lelkünk; van, akivel 
nem. Van, akivel megosztjuk az életünket; és van akivel nem. Így igyekszem 
megélni minden kapcsolatomat. Különböző mélységben, különböző 
intenzitással jelen lenni bennük, adni és elfogadni. Megélni a házasság, az 

R á c z  K o r n é l i a :  
TÁRS  
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anyaság csodáját, beszélgetni a barátaimmal, kollégáimmal, belépni 
diákjaimhoz, rájuk nézni, és érezni, hogy otthon vagyok. 

Nekem kell Isten, és kellenek emberi fülek, szájak, karok, kezek. Kell az a 
lelki ölelés, amibe belesimulok, mert nekem szól, mert jól esik neki is, és 
nekem is, és együtt örülünk, és adunk hálát Istennek, hogy vagyunk 
egymásnak. A hála talán összetettebb érzés, mint a szeretet. Aktív, 
megszólított szereplőjévé teszi Istent is a kapcsolatunknak, mert, amikor 
tudatosul bennünk, hogy kinek is köszönhetjük a társunkat, akit szerethetünk, 
akkor Istenhez fordulunk, és ezzel behívjuk Őt közénk. Így lesz ez teljes. Itt 
már nincs álarc, de nem is hiányzik.  Itt már közel vagyunk a lelkünk legbelső 
szobájához.  

Isten ismer minket. Neki van használati utasítása mindenkihez. Nekünk 
sokszor sajnos még magunkhoz sincs. Tőle kell elkérnünk ezt, hogy jól tudjuk 
szeretni társainkat és magunkat. Hogy az ismeretlen ismerőssé válhasson egy 
pillanat alatt, legyenek szavaink, áldott beszélgetéseink, találkozásaink Jézus 
lábainál. Vágyom erre itt Isten Országában. De sok könnycsepp, bántásnak, 
elutasításnak vélt félreértés után már tudom, hogy ezt erőltetni nem szabad, ez 
ajándék lehet csak Isten kegyelméből.  

A lelkünk a legnagyobb kincsünk. Vigyázzunk rá. A sajátunkra, 
gyermekeinkére, társainkéra.  
 
 

 
 

 
Mielőtt elkezdődtek a szombat délutáni keretes-konfis alkalmak, sok kérdés 

volt bennem. Mennyi gyermek jön majd el egy-egy találkozóra? Hogy kell bánni 
ezzel a korosztállyal? Alkalmas vagyok erre a feladatra? Hogy fogok erre időt 
találni? Kaptam információt, jó tanácsot a tapasztaltabb gyermekmunkásoktól, 
bizalmat a szülőktől, mosolyt, csillogó tekintetet a gyerekektől. Majd 
novemberben még valamit, amit meg szeretnék most osztani mindenkivel. 
Szívet melengetően sokfélék a gyerekek és a mondataik is, amikkel 
megfogalmazzák, hogy mit jelent nekik ez a közösség, mit jelent nekik Isten. 
Miután elolvastam a leveleiket, nem volt több kérdésem. Csak egy kérésem: 
adja Isten áldását továbbra is a találkozásainkra. (Rácz Kornélia) 
 
 „Itt lehet olyan dolgokról beszélni, amiről mással nem tudok. Ez egy jókedvű 

program minden hónapban. Isten megnyugvást, szeretetet jelent. Mindig 
meghallja, amit kérek.” Sz.R. 

 

  
A KER ET-KON F I  DÉLUTÁN OK RÓL  
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 „Örülök, hogy itt lehetek. Nekem sok mindent jelent, hogy ebbe a 
közösségbe jöhetek havonta egyszer. Kikapcsolódás és öröm.” O.B. 

 
 „Jól érzem magam. Jó együtt lenni.” M.P. 
 
 „Örülök, hogy itt lehetek. Nagyon szeretem ezeket a délutánokat. Isten 

nekem mindent jelent. Alig várom, hogy jöhessek a templomba. Nagy hála 
van a szívemben, hogy ehhez a gyülekezethez tartozhatok.” H.K. 

 
 „Boldog vagyok, hogy itt lehetek. Ezek a délutánok feltöltik az 

akkumulátoromat. Tele leszek vidámsággal és életerővel. A gyülekezet 
jelenti nekem a második osztályomat. Az Isten szeretet. Ő az, akiben 
mindig megbízhatok.” D.L. 

 
 „Nagyon jól érzem magam ezeken a délutánokon. Sokat tanulok. Isten 

csodálatos.” H.Zs. 
 
 „Nagyon örülök, hogy van ilyen délután.” H.Zs. 
 
 „Nagyon jól érzem magam. A barátaimmal vagyok, nem csak a szobában 

csücsülök. Nagyon szeretem a gyülekezetet, sokat jelent nekem. Isten 
nekem a támaszpontom, nagyon szeretek vele beszélgetni.” V.M. 

 
 „Ezek a délutánok jó érzéssel töltenek el engem.” K.K. 
 
 „Nagyon örülök neki, hogy ebbe a gyülekezetbe járhatok.” P.T. 
 
 „Azért jók ezek a délutánok, mert így összeismerkedünk, egy jó közösség 

lehetünk. Isten nekem a lelki támasz.” Á.F. 
 
 „Jól érzem magam. Ezek a délutánok kellemes, jól megszervezett délutánok. 

A gyülekezetet nem nagyon ismerem még, de akiket ismerek, azok nagyon 
kedvesek. Isten az én szememben életre való megbocsátás és különleges 
szeretet. Szerintem én Isten köreiben élek. Úgy érzem, Isten velem van, 
közel áll hozzám, vigyáz rám, megbocsát. Istent én hiszem.” F.A. 

 
 „Jól érzem magam. Ezekre a délutánokra nem csak azért járok, mert egy 

hozzám tartozó szervezi, hanem mert szeretem a feladatokat, az 
érdekességeket és az együtt töltött időt sem tartom elpocsékoltnak. Hogy 
őszinte legyek, a gyülekezet kevés százalékát ismerem, kedvelem, 
szeretem, de tetszik a gyülekezeten belüli összetartás. Istenről sokszor 
megfeledkezek, de amikor ma a szószéken álltam, rájöttem, hogy mennyit 
is jelent nekem ez az egész… . H.Á. 
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Gyülekezetünk 2015-ben          Beérkezett javaslatok:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

P r e s b i t é r i u m :   összeállíotta: Sóskuti Zoltán lelkipásztor 

M I SSZ IÓI  MUN K ATERV  A  2016.  E SZT EN DŐ RE  

Rendszeres alkalmaink 
 Istentisztelet (vasárnap délelőtt) 

(gyerekcsoportokkal) 
 Szerdai Bibliaóra (hetente) 
 Baba-Mama Kör (hetente) 
 Hittanórák (hetente) (6 óvodában; 

egyházi iskolában; 2 állami iskolában) 
 IFI 2. (hetente) 
 Konfirmációs csoport I-II. (hetente) 
 Csoport Vezetők Köre (havonta) 
 Házi Biblia Körök(kéthetente) 

(„Hajdú”-csoport; „Vadkacsa” csoport; 
„Csordás” csoport; „Harmatos-Szabó” csoport) 

 Kérdések órája (havonta) 
 Házas Kör (negyendévente) 
 Lelkész-gondnoki mb., ima (hetente) 
 (Ima3szögek) 
 Imacsoport összejövetel(havonta) 
 KeReT-Konfi délutánok (havonta) 
 Lelkipásztori fogadóórák (hetente) 
 Gyerekek között szolgálók találkozása és 

képzése  (havonta) 
További alkalmaink_________________ 
 Évkezdő Imaestek 
 Nyári Többgenerációs Tábor 
 IFI-Konfi Tavaszi- / Őszi-Hétvége; 
 Ökumenikus alkalmak 
 Gyülekezeti buszos kirándulás 
 Keresztkérdések-sorozat (tavasz) 
 Házas hétvége (év elején) 
 Húsvéti- és Karácsonyi Játszóház 
 Gyülekezeti Szilveszter 
 Év első vasárnapi „látásadó” Istentisztelet 
 Év végi hálaadó Istentisztelet 
 Evangélizáció (tavasz) 
 Hittanos Évnyitó Istentisztelet 
 Hittanos Évzáró Családi Nap 
 Ünnepi Istentiszteletek 
 Gyermek- és felnőtt konfirmáció  
 Adventi Istentisztelet az IFI szolg-val 
 Halottak Napi Vigasztaló Istentisztelet 
 Anyák Napi Istentisztelet – a nálunk 

keresztelt gyerekek és édesanyjuk 
megáldásával 

 Idősek karácsonyi vendéglátása 
 Adventi zenélés a Főtéren 

Újabb rendszeres alkalmak:
 Délutáni Istentisztelet 
 Kiskonfi Istentisztelet (kísérleti jelleggel) 
 Délutáni Biblia-óra 
 Filmklub 
 Ima3szög – „próbaüzem” után rendszeresen 
 Gyakoribb presbiteri óra 
 Gyászolók teadélutánja 
 Szeretetvendégségek – egy-egy témában, 

missziói kapuként 
_______________További újabb alkalmak:
 Hittanos kirándulás 
 KeReT-Konfi  elutazós hétvége 
 Munkatársi hétvége 
 Munkatársi képzések 
 A gyerekmunkához kapcsolódó „külsős” 

képzésekben való részvételben anyagi 
támogatás 

 „Kényes kérdések” sorozat (gyerekeknek és 
felnőtteknek külön-külön) 

 Őszi előadássorozat református 
identitásunkról 

 Többszöri játszóház (kisebb energia 
befektetéssel) 

 kulturális esemény, meghívott vendéggel, ez 
lehetne hangverseny, próza,egyháztörténet, 
vers stb 

 Református identitásunkat erősítő kirándulás 
(pl. Vizsolyra, Sárospatakra, Debrecen) 

 Napközis tábor (újra!) 
 Nyári nyelvi tábor a Szentírás Szövetség 

szervezésében 
 Gyülekezeti Nyitott Nap - nyúl-dombi piknik 
 Régebben konfirmáltakkal találkozó 
 Közös alkalom a patrónusoknak évente 
 Keresztelésre felkészítő nap 
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Gyülekezetünk 2015-ben          Beérkezett javaslatok:

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szolgálatok, munkacsoportok: 
 
 Presbitérium 
 Diakóniai Bizottság 
 Imacsoport 
 Lelkigondozói szolgálat 
 Névsor gondozás, regisztrálás 
 Családlátogatás 
 Beteg- és időslátogatás 
 Zenei szolgálat 
 Pénzügyi Munkacsoport 
 Könyvelés 
 Műszaki Munkacsoport 
 Kert- és épületgondozói szolgálat 
 Baba-Mama Köri gyerekvigyázás  
 Gyerekek között szolgálók csapata 
 Óvodai hitoktatás 
 Református hittan egyházi iskolákban (Pál 

apostol, Podmaniczky) 
 A hitoktatás adminisztrációja 
 Ifjúsági Szolgálói Közösség 
 Keresztelések és előkészítésük 
 Keresztelési patrónus szolgálat 
 Felnőtt konfirmációra felkészítés 
 Születésnaposok köszöntése 
 Esketések és előkészítésük 
 Temetések és előkészítésük 
 „Háziasszonyi” szolgálat 
 Templom takarítás szolgálata 
 Hatodéves teológus mentorálása 
 Kapcsolattartás Vajszlóval és Rákosligettel 
 Kórus 
 Kontroll-csoport 
 Könyvterjesztés 
 Gyülekezeti könyvtár 
 Lelki könyvek kölcsönzése 
 Honlap gondozás 
 Internetes közvetítés, hanganyag 
 Gyülekezeti újság készítése 
 Liturgiás lap késztése 
 Ajtónállói szolgálat 
 Temetői Bizottság 
 Urnametető adminisztráció 
 Urnatemető hirdetése 
 Gyülekezeti adminisztráció, irodavezetés 
 Közegyházi kötelezettségek, alkalmak 

A klb.  szolgálatokat érintő javaslatok:
 

 Gyülekezeti tagok lekció-olvasása 
 Több konkrét tanítás a tévtanításokról, 

pogány szokásokról, gyakorlatokról, a 
református identitásunk erősítése  

 A halállal és túlvilággal kapcsolatos 
tisztánlátás 

 Istentiszteleteinken közös imádság a 
nálunk megkeresztelt gyermekekért és 
családjaikért, valamint nemzetünkért és 
országunk vezetőiért 

 Új kiegészítő énekeskönyv elkészítése 
 Zenész segítők a gyerekmunkába 
 További felvigyázók a Baba-Mama Körbe 
 Komatál indítása (igény esetén a baba-

mama körhöz kapcsoltan) 
 A gyerekmunkához kapcsolódó „külsős” 

képzésekben való részvételben anyagi 
támogatás 

 Egész évre és az összes 
gyerekistentiszteletes csoportra kiterjedő 
egységes tematika kidolgozása nyáron 

 A kereszteléssel kapcsolatos gondolkozás 
- az erről készült tanulmány alapján 

 A gyülekezeti terem "rendes" 
bebútorozása 

 Pályázati Bizottság felállítása 
 Szorosabb kapcsolattartás Vajszlóval és 

Rákosligettel 
 
 A honlap megújítása, bővítése  
 Gyülekezeti hírlevél e-mail-en 
 A hitből fakadó életesemények 

megosztása (bizonyságok) akár szóban 
Istentiszteleten, vagy a javasolt 
elektronikus hírlevélben 

 
 WiFi kialakítása a templomépületben 
 Egy-egy csoport (pl.  HBK) talál magának 

valami kifelé irányu 
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I/B.)  Gyülekezetünk jelene - néhány metszetben  
 

1. 
 

„Gyülekezetünk pezsgő életű, sokszínű, Jézust kereső, 
követő tagokból áll, sokféle korosztályt magába foglalva. 

Úgy érzem, hogy lelki otthont adó Gyülekezet. Valami 
ilyent álmodott meg az a kis közösség valaha, akik közül 

sajnos már sokan nincsenek közöttünk (hiszem, hogy 
Isten közelében vannak).”  

(Gyimesiné Zoltán Szemerke presbiter) 
"Bár nagy a fluktuáció, mégis egyre több középkorú és 
fiatal kapcsolódik gyülekezethez. (...) Barátságos 
gyülekezet": Sokaknak fontos, hogy egy barátságos, be- 
és elfogadó közösségbe érkeznek. Sok új gyülekezeti 
tagunk van, akik ezért jönnek és maradnak itt. Jóban 
vagyunk egymással, fontosak vagyunk egymásnak, 
hiányzik, ha valaki nincs ott vasárnap, de fontos-e 
nekünk Jézus? Hiányzik-e, ha nincs ott az életemben? 
Van-e Vele olyan mély kapcsolatom, mint azzal, aki 
mellettem, vagy előttem ül a templomban? Ebben kell 
őket segíteni, és ez egy hosszú folyamat."  
   (Kelemen Zoltán gondnok) 
 

"A gyülekezetünk erőssége a sokféle alkalom, ugyanakkor 
szerintem ez adhat egy csalóka képet is. Mivel sok az 

alkalom nem mindenki tud mindenhová elmenni és ezért 
úgy tűnhet, hogy egy-egy alkalommal nem élünk elegen, 

pedig lehet, hogy csak időhiány az oka. (...) azok az 
alkalmak mennek jól, amiknél megvan a lelkes mag, még 
akkor is, ha ez a mag esetleg kicsi..." Új alkalmak indítása 

(elhangzott jópár javaslat ezzel kapcsolatban) is lehet 
egyfajta kísérlet, ha van erre erőforrás - elindítjuk és 

meglátjuk hogy megy. 
(Harmatos János HBK vezető) 

"...valóban sok okunk van hálát adni pl. szerető 
gyülekezeti közösségünkért, az itt kapott tiszta igei 
útmutatásért és a Testvérek 
szolgálatkészségéért..."  

(Palásthy Zsoltné Diakóniai Bizottság tag) 
 

MOZGÁSBAN 
ÉS 

VÁLTOZÁSBAN 

AMIRŐL 
ÁLMODTUNK 

SOKFÉLE 
ALKALOM 

IGE - KÖZÖSSÉG - 
SZOLGÁLAT 
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2. 
 

A lelkipásztori szolgálatban történt 2015-ös változások: 
 

- Sebőkné Babos Boglárka beosztott lelkész kiállt a szolgálatból - 
gyermeket hozva a világra, édesanyaként szolgálva otthonában. 
(Sokáig úgy tűnt, helyére nem kerül senki, így év közepétől a szolgálati 
területek - két kivétellel [Baba-Mama Kör, IFI 2.] - mind Sóskuti Zoltán 
lelkészi pásztorálásába kerültek át. 

- A Csillagpont Református Ifjúsági Találkozó főelőadói szolgálatát 
(helyettes beugróként) Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk kapta meg. 

- A rákosligeti gyülekezet év közepétől lelkész nélkül maradt, a helyettes 
adminisztrátor lelkészi feladatokat Sóskuti Zoltán lelkipásztor kapta 
meg. 

- Szeptembertől új hatodéves teológus hallgató érkezett hozzánk Bella 
Virág személyében 

- Októbertől (hosszú bizonytalanság és egyházi huzavona után) egy évre 
szóló exmisszusi kinevezést kapott Szabó István teológus, korábbi 
hatodévesünk. 

 
Más szolgálati ágakban történt 2015-ös változások: 
 

- Az óvodai hittanok (6 óvoda!) Langstadler Flóra szolgálatába kerültek 
át. 

- A gyerekek közötti szolgálat vezetésébe Oláhné Nagy Anita mellé 
(Sebőkné Babos Boglárka elmenetele után) Soltészné Garay Réka 
került. 

- Ősztől Kelemen Zoltán presbiter műszaki gondnok lett, Dr. Hajdú 
Csaba pedig főgondnok. 

- Több új gyerekek között szolgáló munkatárs állt be a munkába 
segítőként illetve tanítóként. 

- A Baba-Mama Kört mellé (Sebőkné Babos Boglárka elmenetele után) 
Bella Virág hatodéves teológus vezeti ősztől. 

- A Házas Kör vezetését a Kelemen-házaspár vette át Sóskuti Zoltántól 
és Sebőkné Babos Boglárkától 

- A kötelező hitoktatásban már a két iskolában 6-6 csoportban dolgozik 
Kelemen Zoltánné illetve Langstadler Flóra. 

- A Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskolában a felsősök között 
ősztől Langstadler Flóra vette át a csoportokat. 

- Az IFI 2. vezetését Szabó István exmisszus teológus vette át Sóskuti 
Zoltántól, munkatársi csapata pedig Ruthner Máté, Katona Csongor, 
Bella Virág, Jani Lívia és Páni Anna Cseperke. 
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3. 
 

Szubjektív lelkipásztori mérleg: 
 

"2015-ben sikerült az "ÖSSZETARTOZÁS" témakörét sokféle módon közel 
vinni, átélést adva szívüggyé tenni a gyülekezetben. Ennek csak két kiemelkedő 
pontját említeném: a hittanos évzáró családi nap és a többgenerációs 
gyülekezeti tábor. 

Az év közepére hirtelen nagyon sok és sokféle feladat került a vállamra - 
melyhez azonban adott az Úr erőt, sok teherhordozó szolgatársat és nem 
utolsó sorban közösségünk tagjainak türelmét, megértését. Hála mindezért! 

A Műszaki Bizottság és a Diakóniai Bizottság sok-sok feladatot oldott meg - 
építve lelkileg és fizikálisan is közösségünket. Szabó Zsuzsa hivatali munkája, 
az adminisztrációban és a temető körüli sokféle és sokrétű teherviselése, illetve 
Szabados Ádámné fáradhatatlan, hozzáértő szolgálata a pénzügyekben oszlopai 
voltak gyülekezeti életünknek! Köszönet érte! 

A lelkész-gondnoki megbeszélések, közös imádság, körülvéve az 
Imacsoport kitartó szolglatával és a különböző munkatársi megbeszélésekkel, 
munkacsoportokkal igazán mozgásban és egységben tartotta közösségünket, 
így sok áldást tapasztalhattunk meg. 

Rengeteg alkalom, intéznivaló, sokféle adminisztrációs-, egyházi-, 
önkormányzati-, külső meghívásos-és folyamatos gyülekezeti feladatok mellett 
idén is igyekeztem a figyelmem három irányban különösképpen is ott tartani: 
az Igehirdetés, a lelki gondozás és a lelki töltődés, pihenés irányában. (Utóbbi 
sikerült legkevésbé sajnos...)  

Mindezekkel együtt, teherbírásom határára érkeztem. Ezért meglepett a 
sok javaslat, ami 2016-ra nézve érkezett. Gyülekezetünk szolgálatainak és 
alkalmainak struktúrája az elmúlt években szépen kifejlődött, kiépült. habár 
szinte minden javaslatot értékesnek tartok, látom hasznát - különösen annak, 
hogy ennyien felelősen gondolkoznak közösségünk jövendőjéről -, mégis úgy 
látom, hogy ennyi mindenre sem szolgálói kapacitás, sem résztvevők 
tekintetében nincs lehetőség. Pontosan a meglévő alkalmak iránti 
elköteleződésben látok javítanivalót. Különösen igaz ez a Házi Biblia Körökre és 
az Imacsoportra - de az istentiszteleti részvétel is rendkívül hullámzó, ez utóbbi 
ad legtöbb szomorúságra okot számomra. Igaz, több alkalmunkon - így a Baba-
Mama Körön vagy a Szerdai Bibliaórán - igencsak megnövekedett ősszel a 
résztvevők száma. 

Tehát nehéz felelősen válogatni a beérkezett, egyébként igen értékes 
javaslatok között. Ezért is kerültek egymás mellé az előző táblázatban a jelen 
és a javaslatok, hogy lássuk az arányokat. 

Végül még egy fontos dilemma. Számomra igen fontos, hogy a gyülekezeti 
tagok felé valóban pásztorként, lelki vezetőként, de leginkább barátságos 
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útitársként csatlakozzak. Erre az évre azonban többször megtapasztaltam 
határaimat, félreérthetőségemet. Fájdalommal élem át: nem tudok annyit, 
annyira intenzíven, olyan sokakkal, ráadásul folyamatosan törődni, mint 
amennyire erre igény van, sőt, amennyire erre magam is vágynék. A heti rutin, 
az szokásos és váratlan további alkalmak, a készülés és a kötelezettségek 
mellett kevés szabad idő marad. (...) 
 
 
II/A.)  2016-os terveink - alapgondolat  
 

2008: "A misszió éve"  2009 : "A belső építkezés éve"  
2010."A vigasztalás, lelki gondozás éve"  2011: " A 
gyerekmunka éve"  2012: "A misszió (evangelizáció és 
diakónia) éve"  2013: "A (testvéri) KÖZÖSSÉG ÉVE "  
2014: "Az identitás éve"  2015: " Az összetartozás éve" ... 
2016: "Növekedés és továbbadás éve" 

Az év vezérigéje:      1Pt 3,15 
"ELLENBEN AZ URAT, KRISZTUST TARTSÁTOK SZENTNEK 
SZÍVETEKBEN, ÉS LEGYETEK KÉSZEN MINDENKOR SZÁMOT 

ADNI MINDENKINEK, AKI SZÁMON KÉRI TŐLETEK A BENNETEK 
ÉLŐ REMÉNYSÉGET." 

 
Bibliai kontextus: 
"Végül pedig legyetek mindnyájan egyetértők, együttérzők, testvérszeretők, 
könyörületesek, alázatosak. Ne fizessetek a gonoszért gonosszal, vagy a 
gyalázkodásért gyalázkodással, hanem ellenkezőleg: mondjatok áldást, hiszen 
arra hívattatok el, hogy áldást örököljetek. Mert aki szeretne örülni az életnek és 
jó napokat látni, óvja nyelvét a gonosztól, és ajkait, hogy ne szóljanak 
álnokságot; forduljon el a gonosztól, és cselekedjék jót, keresse és kövesse a 
békességet; mert az Úr szeme az igazakon van, és füle az ő könyörgésükre 
figyel, az Úr arca pedig a gonoszt cselekvők ellen fordul. De ki az, aki bántalmaz 
titeket, ha buzgón igyekeztek a jóra? De még ha szenvednétek is az igazságért, 
akkor is boldogok vagytok; a fenyegetésüktől pedig ne ijedjetek meg, se meg ne 
rettenjetek. Ellenben az Urat, Krisztust tartsátok szentnek szívetekben, és 
legyetek készen mindenkor számot adni mindenkinek, aki számon kéri tőletek a 
bennetek élő reménységet. Ezt pedig szelíden és tisztelettudóan, jó 
lelkiismerettel tegyétek, hogy amivel rágalmaznak titeket, abban 
megszégyenüljenek azok, akik gyalázzák a ti Krisztusban való példás életeteket. 
Mert jobb jót, mint gonoszt cselekedve szenvedni, ha ez az Isten akarata." 

(1Pt 3, 8-17) 
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További Igék:: 
"Mert szívvel hiszünk, hogy megigazuljunk, és szájjal teszünk vallást, hogy 

üdvözüljünk." (Róm 10,10) 
"Mert közülünk senki sem él önmagának, és senki sem hal önmagának; 

mert ha élünk, az Úrnak élünk, ha meghalunk, az Úrnak halunk meg. Tehát 
akár éljünk, akár haljunk, az Úréi vagyunk." (Róm 14,7-8) 

"Az Úr igéje pedig egyre szélesebb körben terjedt." [Károli: "Az Úr igéje 
pedig növekedett és terjedt."] (ApCsel 12,24) 

 
Alapkérdéseink: 
 Hogyan adjuk tovább hitünket, gyülekezet-élményeinket, lelki 

tapasztalatainkat személyesen kifelé (munkatársaink, családtagjaink, 
lakókörnyezetünk felé) ill. esetleg befelé a gyülekezeti testvérek felé? 

 Egyáltalán: mit adunk tovább? Mink van, amit továbbadhatunk? 
 Min múlik a továbbadás készség és tartalma bennünk? 
 Mit jelent a "természetes növekedés" Krisztusban? 

 
Bevezető gondolatok: 
"Az összetartozás sokkal inkább jellemzi a gyülekezetünket, 
mint a továbbadás. A gyülekezetünk egy olyan hely, ahol jól 
érzi magát az, aki közénk jön, szeretettel vesszük körül, de a 
kifelé mozdulás nehezebben megy, inkább belterjesek 
vagyunk, jól érezzük magunkat együtt. Elsősorban nem 
módszerekre van szükség, hanem hogy a szívünkkel 
átérezzük ennek fontosságát. Eszünkkel tudjuk, ismerjük a 
missziói parancsot, de amíg ez nem szívből jön, addig az 
erőltetett. Hogy mégis mit tűzhetnénk ki célul, mi segítene 
abban, hogy igazán fontos legyen számunkra az örömhír 
továbbadása? Elsősorban az, hogy mi magunk örömhírként 
éljük meg, hogy legyen mit továbbadnunk. Azután szükség 
lenne több tanításra ezzel kapcsolatban, hogy átélhessük, 
hogy a továbbadás elsősorban nem kötelesség, parancs, 
hanem öröm, szükséges a fejlődésünkhöz. Persze fontos 
ezek mellett a rendszeres egyéni és közösségi imádság 
azért, hogy Isten munkálja bennünk azt a lelkületet, hogy 
tudjunk kifelé mozdulni." (Szabados Ádámné Pénzügyi 
Bizottság vezető) 

"Szükséges a rendszeres egyéni és közösségi imádság, 
azért hogy Isten indítsa bennünk azt a lelkületet, hogy 
tudjunk kifelé mozdulni" - ó is ez a kulcsa a 
Továbbadásnak, de a Növekedésnek is!  

(Cieklinszki Sándorné Imacsoport vezető) 
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NÖVEKEDÉS. Egy egészséges növény kikel a magjából és 
növekszik, erősödik, leveleket, majd termést hoz. Aztán 
magját továbbadja, de növekedésében mégsem áll le. 
Magjából új élet származik, ami szintén növekedhet, 
erősödhet. A növekedés folyamatos, a továbbadás viszont 
csak egy bizonyos érettségi szint után következik. A 
"Továbbadás" benne van ebben a növekedésben. (...) Az 
örömhír továbbadásában felelősségünk van egyéni és 
gyülekezeti szinten is. Fontos, hogy legyen egy célunk, 
amit szeretnénk elérni, ami mérhető is. De ez akkor jó, ha 
szeretetből megy és nem kényszerből, ha örömmel tudjuk 
megtenni és magától értetődően. Ehhez az kell, hogy 
figyeljünk személyes lelki egészségünkre és akarjunk 
fejlődni és növekedni.  
Szabó István exmisszus teológus és felesége Szabó-Kis 
Gyöngyi gyerekszolgálatos munkatárs) 

 
"Hitelesség, ne csak magunkat akarjuk jól "eladni", 
hanem szavainkkal, cselekedeteinkkel, minden 
megnyilvánulásunkkal Jézus Krisztust tudjuk kiábrázolni, 
felmutatni gyülekezetben, és ahol az életünk folyik, hogy 
azt látva kérdezzenek és vonzódjanak Urunkhoz! Ezért 
egyénenként és együttesen is komolyan és kitartóan kell 
könyörögnünk!"  
(Dr. Hajdú Csaba főgondnok és Dr. Hajdú Csabáné hitoktató) 

 
"Próbálunk a hit útján járni, és közben egyre inkább 
megerősödni. Az elhívás nemcsak személyes kapcsolatot 
jelent Istennel. Ezen az úton társak vagyunk, együtt 
haladhatunk, és kölcsönösen építhetjük egymást. Átélve, 
továbbadva, Krisztust követve, együtt megerősödve 
alkothatjuk gyülekezetünket, ahol lelki otthonra találunk, 
hogy majd ebből az otthonunkból az örömhír 
továbbadóiként elmehessünk a világba."   

(Tihanyiné Bana Erika gyerekszolgálatos munkatárs) 
 

"Hiszen mindez nem a te gondolatodból vagy igyekezetedből adódott, 
hanem csakis a mennyei kegyelem s az isteni irgalom jóvoltából, hogy 

az erényekben alázatosságod növekedése által is gyarapodjál, 
fölkészülj a rád váró küzdelmekre, és szíved egész vonzalmával 

hozzám kapcsolódj, buzgó jóakarattal nekem igyekezz szolgálni." 
(Kempis Tamás: Krisztus követése III./49.) 
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II/A.)  2016-os terveink - főbb hangsúlyok, új alkalmak, szolgálatok, 
változások  
(Az I/A. pontban található jelenlegi alkalmak, szolgálatok, irányok megmaradnak, itt 
újra nem kerülnek felsorolásra. Itt csak azok a javaslatok szerepelnek már, amiket a 
2016-os esztendőben szeretnénk beépíteni gyülekezeti életünkbe.) 
 

KIEMELTEN HANGSÚLYOS ELEMEK: 
1. Tanítás és képzés a "növekedésről-továbbadásról" 
2. Gyülekezeti Nyitott Nap - nyúl-dombi piknik a "továbbadás" jegyében 

(Pünkösd környékén) 
3. A gyülekezeti keresztelési rend átgondolása, kialakítása (keresztelésre 

felkészítő nap, közös alkalom a patrónusoknak évente stb.) 
4. A honlap megújítása, bővítése - missziói szempontokat is figyelembe 

véve, jogosultsági körök kialakítása, segítő névsorok, hírlevél... 
Újabb rendszeres gyülekezeti alkalmak: 

 Ima3szög – „próbaüzem” után rendszeresen 
 Gyakoribb presbiteri óra / gyűlés / találkozás / közös ebéd 
 Kiskonfi Istentisztelet (kísérleti jelleggel, kéthetente) 
 Filmklub, kávézó - a Csordás-házaspár gondozásában, otthonában 

További újabb alkalmak: 
 Napközis tábor (újra!) 
 Gyászolók teadélutánja (tervezés, próba) 
 Munkatársi hétvége és képzés (október) 
 Munkatársi képzések munkaáganként, szükség szerint, a munkaág 

vezetők szervezésében 
valamint: 
 Szokásos buszos kirándulás - ezúttal  református identitásunkat 

erősítve (Vizsolyra) 
Kérdőjeles új gyülekezeti alkalmak - nem biztos, hogy megvalósulnak 

 Szeretetvendégségek (kulturális , családi és egyéb témában, 
negyedévente) 

 Délutáni Biblia-óra 
 Régebben konfirmáltakkal találkozó 
 KeReT-Konfi  elutazós hétvége 
 Imaéjjel 
A különböző szolgálatokat érintő javaslatok, szemlélet, gondolkozás, háttér: 
 Új kiegészítő énekeskönyv elkészítése 
 Gyülekezeti csoportok, szolgálatok bemutatkozása egy-egy 

Istentiszteleten 
 Pályázati Bizottság felállítása 
 Zenész segítők a gyerekmunkába 
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 További felvigyázók a Baba-Mama Körbe 
 A gyerekmunkához kapcsolódó „külsős” képzésekben való részvételben 

anyagi támogatás 
 Egész évre és az összes gyerekistentiszteletes csoportra kiterjedő 

egységes tematika kidolgozása nyáron 
 Szorosabb kapcsolattartás Vajszlóval és Rákosligettel 
 Komatál indítása (igény esetén a baba-mama körhöz kapcsoltan) 
 A hitből fakadó életesemények megosztása (bizonyságok) akár szóban 

Istentiszteleten, vagy a javasolt elektronikus hírlevélben 
 Egy-egy csoport (pl.  HBK) kereshet magának valami kifelé irányuló 

feladatot 
 „Hívogató” lap/füzet az újonnan érkezők számára 
 Szórólapok a gyülekezeti alkalmakról (pl. evangelizációról) + 

újsághirdetés 
 WiFi kialakítása a templomépületben 
 Istentiszteleteinken közös imádság a nálunk megkeresztelt 

gyermekekért és családjaikért; a gyülekezetünkből elmaradozókért (hogy 
elsősorban Istentől ne távolodjanak el, és ha lehet, visszajöjjenek 
közénk...); valamint nemzetünkért és országunk vezetőiért; a súlyos 
hazánkat érintő gondok, hogy Istenünk gondviselését kérhessük 
mindezekre... 

Az Úr legyen a Gyülekezet őriző pásztora! 
 

* * * 
 
 

 
"Minden hiteles tapasztalat, amelyet keresztény elődeink 
szereztek az Evangélium megélése során, a lehető 
legkonkrétabban segíthet minket, ha kellő alázattal 
tanulmányozzuk, ugyanakkor egészséges kritikával megtaláljuk 
a nagy repertoirból azt, ami nekünk, vagy éppen ránk 
bízottainknak szól. Nem utolsósorban pedig a hiteles 
evangéliumi tapasztalatok sokszínűségének ismerete megóv 
minket az uniformizálás kísértésétől, ami oly sok áldozatot 
szedett már az életszentség útján elindultak között."  

(Pehm Gilbert) 
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Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 
Bp. 1173 Pesti út 31.  weblapunk: keresz tu r .wbi .hu 
Bank: 10700615 44644905 51100005  
Keresztúri Református Misszió Alapítvány:  18195998-1-42   

 
Sóskuti Zoltán lelkipásztor:  06-30-822-5435; parókia: 209-4267;  
 soskutizoltan@gmail.com Fogadó órája: szerda 15.00-18.30 + megbeszélt 
időpontokban   Szabadnapja: hétfő.  
Szabó István exm. teol. h.:  06-30-290-4128;  szi.ktur@gmail.com 

Fogadó órája: kedd 16.00-18.00 Szabadnapja: csütörtök. 
Dr. Hajdú Csaba főgondnok:  06-30-618-7651  
Kelemen Zoltán gondnok:  06-30-691-8098  kelemenzo@gmail.com 
 
Diakóniai munkacsoport:  
 Idősek és betegek látogatása, segítése: Kovács Lászlóné és Horváth Kálmánné  

06-20-5301505;  kovacsnekornelia@hotmail.com  
 Fiatal házasok, kisgyermekes családok segítése: Kovács Zsófia  06-30-485-

2623;  paszkal4@gmail.com  
 anyagi támogatás, munkakeresők segítése: Palásthy Zsoltné  06-20-999-4284; 

 palasthyc@t-online.hu  
 Imacsoport, imakérések: Cieklinski Sándorné  06-70-615-9149;  

eva470313@gmail.com   
 
Urnatemetőnk nyitva tartása: vasárnap 8.00-12.00; kedd 16.00-18.00; szerda 9.00-

11.00 illetve 15.00-18.30; péntek 16.30-20.00  
Urnatemető ügyintézés: a keddi ill. szerdai nyitva tartás alatt. ügyintéző  Szabó 

Zsuzsa  707-2630 (rögzítővel);06-70-3216838  szzsueva@gmail.com      
 
 
 
 
 
 
 
 

Kettőspont c. lap. (korábbi nevén: Keresztút/r) VIII. évf. 17. szám 
Szerkesztő Bizottság: Kelemen Zoltán, Sóskuti Zoltán, Szabados Ádámné 
E lapszámot szerkesztette: Sóskuti Zoltán  
Nyomda: Áldási Pál  
Kiadja: Budapest-Rákoskeresztúri Református Egyházközség 
Web: keresztur.wbi.hu   mail: rakoskeresztur@bpeszak.hu 

i 


