
A reformáció napja elé
„Nem  hatalommal,  nem  erőszakkal,  hanem  az  én  lelkemmel!  –  mondja  a  
Seregek Ura.” (Zakariás 4,6)

A Reformáció az egész nyugati egyház ünnepe, nem csak a protestánsoké. A 
római katolikus egyház életében is óriási jelentőségű. Jóllehet dogmatikailag 
nem jutott közös nevezőre a keresztyénség két nagy ága, a középkori babonaság 
és  az  erkölcsi  elesettség  sok  nyomorúságából  a  hitviták  következtében 
kigyógyult. Több, kifejezetten katolikus országban felvették az ünnepek sorába 
a Reformációt.

A  középkori  egyház  lelkileg  megroggyant  helyzete  adta  Kálvin  János 
megtérésének  hátterét.  1509-ben  Noyonban 
született. Akkor ez a város volt Észak-Franciaország 
egyházi  központja,  hatalmas  püspöki  és  káptalani 
birtokkal.  Az óriási  gazdagság és  annak szüntelen 
növelése mélypont közelébe juttatta az egyház lelki 
tekintélyét. Ezt az állapotot festi meg egy közismert 
egyházi  anekdota,  miszerint  az  egyszerű  és  szent 
életre törekvő Assisi Ferencet az akkori római pápa 
végigvezette  a  Vatikán  mérhetetlen  gazdagságú 
kincstárán,  majd  ezt  mondta  neki.  „Látod  Ferenc 

testvér, nekünk már nem kell azt mondanunk, amit Péter mondott a bénának: 
ezüstöm és aranyam nincs nékem. Ez igaz, felelte Ferenc, de mi már azt se 
tudnánk mondani ebben a helyzetben, amit Péter így mondott: a Názáreti Jézus 
nevében, kelj fel és járj!”

Kálvin  János  édesapja  az  egyház  jogtanácsosa  volt.  Ő  intézte,  vezette  a 
püspökség peres ügyeit. Belelátott a „hátsó udvarba”, a vagyon gyarapításának 
istentelen  praktikáiba.  Ő  azonban  ebben  a  család  anyagi  gyarapodásának 
lehetőségét látta. Fia, János számára is ezt az pályafutást szánta. János bátyja 
már  nem  volt  ilyen  megalkuvó.  Nyíltan  szakított  az  egyházzal,  miután 
összeverekedett  annak  egyik  tisztviselőjével.  Kiátkozottan,  egyházi  temetés 
nélkül halt meg.

Kálvin  János  édesanyja  lelki  érzékenységét  örökölte,  az  ő  mély  hitének 
hatása alatt nőtt fel. Hamar rádöbbent arra, hogy az Egyház, aki rendelés szerint 
Krisztus  Teste,  nem  jár  jó  úton.  Amilyen  mértékben  összpontosít  külső 
hatalmának és  gazdagságának gyarapítására,  olyan  mértékben veszti  el  lelki 
hatalmát és tekintélyét.

Csak a lélek és Isten igéjének ereje lehet a fegyvere. Ahogyan Pál apostol 
mondta:”hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten  
kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden magaslatot  
és minden okoskodást, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek és foglyul  
ejtünk  minden  gondolatot  a  Krisztus  iránti  engedelmességre.”(2  Korinthus 
10,4-5).  Vágyhatunk-e  ennél  többre?  Kérhetünk-e  ennél  többet?  Hirdetni  az 
igét, szolgálni és élni a Krisztust – csak ez a fontos! Jézus azt mondja: „Inkább 
keressétek  az  ő  országát,  és  ráadásul  ezek  is  megadatnak  nektek.” (Lukács 
12,31)

Épülő új templomunk is erre tanít minket. Nem kell erőszakoskodni, csalni, 
ügyeskedni és hatalmaskodni. Mindeddig Isten lelke nyitotta meg a szíveket és 
irányította a folyamatokat attól a pillanattól fogva, amikor egy szívvel és egy 
lélekkel néztünk Istenre.

Adja a mi Urunk, hogy a világ keresztyénsége Isten dicsőségét szolgálja.
Kiss László lelkipásztor

Mosolya köztünk marad
ISTEN velünk, viszontlátásra!
Egy múló pillanat az élet.
Ha átlépjük testünk határát,
odafönt majd keresünk téged.

            Füle Lajos

2012.  július  27-én  vettünk  búcsút  gyülekezetünk 
hűséges  presbiterétől,  Póda  Sándortól.  Betegségével 
hősiesen küzdött  hosszú ideig.  Bár tudta,  hogy előbb-
utóbb  alulmarad,  derűje,  hite  és  bizakodása  dacolt  a 
nehézségekkel.  Igazi  szolgáló  volt.  Mindig  ott  fogta 

meg első szóra a munka végét, ahol nem sokan tolongtak. Míg erejéből futotta, 
tagja  volt  a  Gedeon  Társaságnak,  kórházakban  és  iskolákban  osztotta  a 
Bibliákat.

1938. június 28-án a csallóközi Bogyán született. Nyolc éves kisfiúként élte 
meg az áttelepítés minden borzalmát,  embertelenségét.  Ő maga mégsem lett 
érzéketlen ember, sőt az emberség legszebb példáit élte meg. A postánál vezető 
pozícióban  dolgozott  mint  olyan  főnök,  aki  segítette  beosztottait 
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egzisztenciájuk megteremtésében,  megtartásában.  Rendkívül  szorgalmas volt, 
szerette  a  precíz,  pontos  munkát.  Igazi  közösségi  emberként  vett  részt  a 
szemeretelepiek Baráti Körének életében. 

Családja  életét  felelősen  igazgatta.  Feleségével  48  évet  élt  boldog 
házasságban.  Övéit  mindhalálig  szerette.  Akik  ismertük,  szívünkbe  zártuk. 
Kacagása, mosolya ma is előttünk van és biztat bennünket az Ige szellemében: 
„Ne félj, csak higyj!” Elment a hűséges szolga Isten örök szeretetének reánk is 
váró  világába.  Hiányozni  fog  sokunknak,  de  szívünk  reménységgel  telve 
továbbra is rámosolyog.

„Boldogok a halottak, akik az Úrban haltak meg.” (Jelenések 14,13)
Kiss László lelkipásztor

Speak Out
2012. június 28- augusztus 1

Gyülekezetünk  két  tagja,  Sztrapkovics  Betti  és  Kiss  Rebeka  csodálatos  
munkát  végeztek  az  idei  keszthelyi,  2012.  június  28.  és  augusztus  1.  közötti  
SpeakOut (beszéljük ki, mondjuk ki) ifjúsági evangelizáció keretein belül. Isten  
áldja meg szolgálatukat.  Fogadja a kedves olvasó szeretettel az ő személyes  
elgondolkodtató, bizonyságtételre buzdító és felkészítő beszámolójukat.

A  SpeakOut fő célja a táborozók és az Istentől  távol  levők felé  irányuló 
evangelizáció  volt.  A  négy  hétből  az  első  hét  „orientációs  hét”  volt.  Itt 
készítettek fel minket a ránk váró kihívásokra, különösen az utcán az idegenek 
felé  történő  evangelizációra.  Mivel  egy  utcai  beszélgetésnél  fontos,  hogy 
röviden és érthetően számot tudjunk adni a kereszténység lényegéről, erre két 
nagyon jó módszert tanultunk, a „4 pont füzetet” és az „ábrát”.

A  "4 pont füzet" (amit  honlapunkról olvashat)  lényege, hogy négy rövid 
pontban, igehelyekkel alátámasztva foglalja össze az evangéliumot, vagyis akár 
tíz perc is  elég,  hogy röviden összefoglalhassuk,  miben hisznek valójában a 
keresztények.  Ez a  módszer  akár  a  gyülekezetünkön belüli  hitéletet,  de  ami 
talán  még fontosabb,  a  gyülekezeti  tagok kifelé  irányuló  bizonyságtételét  is 
támogathatja.  Mindannyiunktól  megkérdezheti  bármelyik  nem  hívő 
ismerősünk,  hogy tulajdonképpen  miben  is  hiszünk,  mi  keresztények?  Ez  a 
füzetke  pedig  segít,  hogy összeszedett  választ  tudjunk  nekik  adni.  Hasonló 
segédeszköz  a  füzet  vizuális  kivonata,  az  alul  látható  „ábra”  (honlapunkról 
megtekintheti a vonatkozó videót is, amennyiben szeretné nyomon követni az 
ábra  rajzolását  és  magyarázatát),  amely csodálatos  módon teszi  láthatóvá és 
érthetővé azt, hogy többek között mi is a hit lényege, alapja, célja.

Persze a heti négyszer három óra idegenek felé való evangelizáción kívül az 
is a mi feladatunk volt, hogy a táborozók számára lehetőséget adjunk arra, hogy 
bepillantást  nyerjenek a  kereszténységbe  és  a  mi  életünkbe.  Miután  minden 
reggel meghallgattak egy angol előadást (a téma a kapcsolatok volt, szülőkkel, 
barátokkal,  fiúkkal-lányokkal),  mi,  magyar  „staff-ek” csoportbeszélgetéseket 
vezettünk és játszottunk velük. A tábor utolsó előtti napján, szerdán pedig egy 
esti alkalmon az evangéliumot is megosztottuk velük, gyakran elmesélve nekik 
a személyes bizonyságtételünket is. Hihetetlen és tényleg Isten kegyelme, hogy 
sokan mennyire nyitottan reagáltak. Persze nem erőltettük a dolgot a kevésbé 
készséges táborozókkal se, ezért az evangélium megosztása után szabad utat 
adtunk nekik, így csak azok maradtak beszélgetni, akiket tényleg érdekelt – és  
Istennek hála nagyon sok ilyen fiatal akadt.

Az  aktív  evangelizálás  tehát  főleg  ezekből  a  tevékenységekből  állt. 
Természetesen  emellett  mi  is  részt  vettünk  rengeteg  programban,  például 
sportnapon,  táborzáró  bulin,  beöltözős  játékban…  elvégre  fontos,  hogy  a 
táborozók is lássák, hogy mi is ugyanolyan emberek vagyunk, mint ők – arról 
nem is beszélve, hogy mi is milyen jól éreztük magunkat ezek alatt. Emellett 
mi,  "staff-ek" mindannyian négyfős bibliatanos csapatokba voltunk beosztva, 
ahol  folyamatosan  tanultunk  egymástól  és  növekedtünk  az  Istennel  és 
egymással való kapcsolatunkban.

Egy  kis  statisztika  a  végére: a  három  táborozó  hét  alatt  337  táborozó 
hallhatta az evangéliumot, a többi ott  dolgozó „staff-fel” együtt 1950 embert 
szólítottunk meg az utcán, és közülük 982-vel oszthattuk meg az evangéliumot.

Hihetetlenül áldott négy hét volt, dicsőség érte Istennek, és persze köszönet  
mindazoknak, akik olyan hűségesen támogattak minket itthonról.

Kiss Rebeka és Sztrapkovics Betti

3 4

http://www.4laws.com/laws/hungarian/
http://www.youtube.com/watch?v=AI96B65wkQI&feature=plcp
http://www.youtube.com/watch?v=AI96B65wkQI&feature=plcp
http://www.4laws.com/laws/hungarian/


Indul a baba-mama kör!
Nemrég kirándulásról érkeztünk haza, s már besötétedett.  A holdat felhők 

takarták  és  az  előttünk  álló  utcai  lámpa  sem  működött.  Vaksötét  volt. 
Kinyitottam a kisajtót és próbáltam befelé botorkálni a bokrok között a házig.  
Kissé ijesztő volt a sötét, féltem. Hirtelen észrevettem, hogy nagyobbik lányom 
kiszállt az autóból és jön utánam. 

– Olyan sötét van. Te nem félsz? – kérdeztem fogvacogva tőle.
– Miért félnék? Hiszen itt vagy velem! – felelte vidáman.

Válasza  nagyon  elgondolkodtatott:  vajon  hányszor  tudtam  én  ezt  így 
elmondani az én Atyámnak? Hogy semmi felől nem aggódok, mert Őrá bíztam 
magamat  és ügyemet.  Amikor Jézus azt  mondja,  hogy  „ilyeneké a mennyek  
országa” (Mt. 19:14), akkor éppen ezt a viszonyt hangsúlyozza Isten és az ő 
gyermekei között: a feltétlen bizalomra és a tiszteletre épülő kapcsolatot.

De ki Isten gyermeke? János evangéliumának első néhány sora gyönyörűen 
beszél  erről.  „Akik  befogadták,  azokat  felhatalmazta  arra,  hogy  Isten  
gyermekeivé  legyenek.”  (Jn.  1:12)  Tehát  akkor  vagyok  Isten  gyermeke,  ha 
befogadtam az  Igét  és  a  testté  lett  Igét,  Jézus  Krisztust.  Csak  az  élő  Jézus 
Krisztussal megélt napi közösségen keresztül válhatok Isten gyermekévé.

Minden  szolgálatban  vagy  gyülekezeti  alkalmon  való  részvételnek  ez  a 
mozgatórugója:  a  vágy,  hogy  a  Jézus  Krisztussal  megélt  közösségem 
kiteljesedjék. Azért vágyik Isten gyermeke egy istentiszteletre, mert tudja, hogy 
a  Mennyei  Atya  újabb  lelki  ajándékot  készített  számára,  és  mint  minden 
gyermek, kíváncsi és ujjongva készül a remélt ajándék átnyújtására. De azért is 
vágyunk  az  istentiszteletre  és  más  gyülekezeti  alkalmakra,  mert  ott  olyan 
emberekkel találkozhatunk, akiknek az Atyához való kapcsolata határoz meg 
mindent az életükben.

A most induló baba-mama kör is ilyen lehetőség. Egy ajtó, amelyet Urunk 
most  kinyit  és  hívogat.  Hívogat  beszélgetni  örömökről,  bánatokról, 
reményekről,  nehézségekről.  Hívogat  a  terhek  letételére  és  benne  való 
nyugalomra,  csendességre.  Hívogat  a  Vele  való  közösségre.  Mennyivel 
másképp  lehet  kisgyermekünkről  beszélgetni  valakivel,  aki ugyanúgy  Isten 
gyermeke  és  ugyanúgy  eszköznek  tekinti  magát  az  Isten  kezében,  hogy  a 
rábízott életnek felelős segítője legyen! 

És igen, Isten akkor is hívogat,  ha már idősebb vagy és gyermekeid már 
nagyok. Akkor Isten arra hív, hogy imádságban hordozd ezt a szolgálatot. És 
arra is hívogat, hogy hívogasd a kisgyermekes anyukákat: olyan sokan vágynak 
közösségre, tanácsra, segítségre.

Legyen ez a szolgálat a szeretet által munkálkodó hit bizonyságtétele!
Czibere Károly

Gyülekezeti diakónia
Az  utóbbi  idők  hirdetéseiből,  az  ajtóhoz  elhelyezett  szórólapokból  már 

mindenki  számára világossá vált,  hogy Isten segítségével  szándékunkban áll 
gyülekezetünk diakóniai munkáját tovább mélyíteni.

Egy gyülekezet élő voltának fokmérője az, hogy hogyan, mi célból, milyen 
mértékben  végzi  a  szeretetszolgálatot,  mely  hitének  gyakorlati  megvallását 
jelenti. Kálvin János is kiemeli írásaiban, hogy diakónia nélkül nincs Egyház.

A mi Atyánk, – akit  az Úri imádságban közös atyánkként szólítunk meg- 
már Mózesen keresztül is megmutatta lehajló szeretetét, amikor kivezette népét 
az egyiptomi fogságból. A szegénységből, a rabszolgaságból, – a szabadságra. 
„Mert én vagyok az Úr a ti Istenetek” (3Moz. 19.34)

Magát az Evangéliumot, azaz az örömhírt pedig Jézus Krisztus egész élete 
példázza. „Az Emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy Ő  
szolgáljon, és adja életét váltságul sokakért” (Mt. 20.28)

Igen. Ő mindannyiunk példaképe. A hatalmas Isten, aki szeretettel nyújtja 
kezét a gyengéknek, a betegeknek, a szegényeknek, az árváknak. Gyógyítja a 
testet  és  a  lelket  egyaránt.  Szavával  lámpást  gyújt,  világosságra  vezet. 
Megkeresi az eltévedt bárányt, s mint a jó pásztor visszavisz az Atyához. Tehát 
Ő a legfőbb, aki szeretettel szolgál.

Már  az  első  gyülekezetekben  kialakultak  a  pásztori,  tanítói,  presbiteri 
szolgálatok. A legfontosabb, a szeretet szolgálata azonban minden gyülekezeti 
tag számára a legfontosabb missziói feladat. Isten Igéje, és Lelke táplálja, és az 
Ő szabadítása  nyomán érzett  hála  munkálja  bennünk hitünk ilyen  formában 
való megvallását.

Az élet számos területén nyújt segítséget a társadalom a rászorulóknak, de 
csak az Egyházban,  Krisztus testében élhetjük meg azt  az önzetlen,  őszinte,  
szeretettel való gondoskodást, melyet magától Krisztustól tanulhatunk meg.

Az Írás  ezt  mondja:  „Egymás terhét  hordozzátok” (Gal.  6.2) Vegyük ezt 
komolyan!

Tudjuk, hogy minden Isten akaratából történik. Az, hogy itt élünk, úgy és 
abban a családban ahol, és ebben a gyülekezetben. Feladatot adott nekünk, ami 
sokszor nem könnyű,  mert  a „teher” cipelése mindig nehéz. De ne feledjük, 
hogy az Úrnak sem volt könnyű, és nekünk sem ígérte ezt! Azt viszont bátran 
elhihetjük, hogy erőt ad, sőt, segít ezek elhordozásában.

Mondjuk el bátran örömünket, bánatunkat! Figyeljünk egymásra! Engedjük, 
hogy mások is jót tegyenek velünk, miközben mi is jót teszünk velük, mert „aki 
másokat  felüdít,  maga  is  felüdül”!  Hadd  legyen  az  életünk  istentisztelet, 
melynek része az önzetlen szeretet és segítés, azaz a diakónia!

Legyen áldott a mi Urunk Jézus Krisztus, aki őrzőnk, pásztorunk és 
gondviselőnk ezen a földön és mindörökké!                              Mucsy Katalin
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Keresztkérdésből új élet, avagy egy résztvevő története
A Kereszt-Kérdések tanfolyamáról szeretném megosztani tapasztalataimat, 

érzéseimet  és  véleményemet.  Azért  tartom  ezt  nagyon  fontosnak,  mert  én 
személy szerint e tanfolyam kapcsán tudtam igazán megismerni Jézus Krisztust 
és azt a hitet, amely életeket tud megszabadítani és felemelni. Most már más 
szemmel nézem a világot, többek között könnyebb megfelelni a feladatoknak, 
jobban tudok másokra figyelni és észreveszem azt a sok jót is, amit hajlamos 
voltam természetesnek tekinteni.

Korábban is jártam templomba és úgy gondoltam, hogy van hitem. De ma 
már látom,  hogy az még igen távol  volt  attól,  amit  később megismertem és 
megtapasztaltam,  vagy  ami  még  csak  vágyakozásként  élt  bennem.  Életem 
addigi legnehezebb időszakában, emberi szemszögből teljesen véletlenül – de 
hitben járva már látva Isten irányítását – estem be a Szemeretelepi gyülekezet 
egyik  vasárnapi  istentiszteletére.  Itt  hallottam  először  a  Kereszt-Kérdések 
alkalmáról. Már a hirdetésekben elmondott bemutatás során is nagyon tetszett, 
hogy ott  majd  lehet  beszélgetni,  kérdéseket  feltenni  és  nem csak  passzívan 
befogadni az elhangzottakat.

Valószínűleg  nem csak  én,  de  a  mai  ember  általában,  nagyon kételkedő, 
nagyon sok impulzus éri a világból, más kultúrákból és más vallásokból. Ezért 
kellenek a személyes kérdésekre a személyes válaszok.

A legnehezebb az elindulás volt. Rászánni az időt, hetente egyszer, ám azt  
10 alkalommal, hiszen a munkám, a sok utazás, a kisgyermekem, a családom, 
az  otthoni  teendők  mind,  mind  elsőbbséget  élveztek  fontossági  sorrendem 
felállításakor. 

Ezen a ponton azonban nagyon fontos megemlíteni, hogy a Szemeretelepi 
gyülekezet milyen nyitott és befogadó. Néhány személyes, kedves hívogató szó 
a gyülekezet tagjaitól megerősítette bennem az elhatározást, elhívást, hogy el 
kell jönnöm a tanfolyamra. 

Az alkalmak valóban nem hasonlítanak egy hagyományos értelemben vett 
bibliaórára.  A  bemutatkozást  követően  elkezdődnek  az  előadások,  majd  a 
beszélgetés. A tíz előadás egyszerű és gyakorlati módon, de mégis a Bibliához 
ragaszkodva  teszi  érthetővé  a  keresztyénség  lényegét.  Minden  résztvevő 
lehetőséget kap arra, hogy megértse, mi a hit, mit kap az ember Istentől, mit  
kell tennie és hogy mekkora szabadságot és boldogságot is jelent a valódi hit. A 
beszélgetéskor az előadáson hallottak megvitatása történik, egyrészt a kiosztott 
munkafüzetben  található  pontok  másrészt  a  résztvevők  saját  kérdései, 
gondolatai alapján. Ezeken mindenki vérmérséklete és szabad akarata szerint 
vesz részt. Van, aki aktívabban, tele kérdésekkel, és van, aki visszafogottabban 
hallgatva az elhangzottakat. 

Én  négy éve  vettem részt  a  sorozat  egyik  nagyon  őszinte,  jó  hangulatú 
beszélgetést hozó korai tanfolyamán. Jelentős ösztönzést adott a tanfolyamon 

való  kitartó  részvételhez,  hogy többen  is  hasonló  kérdésekkel,  kételyekkel, 
élethelyzetekkel  és  nehézségekkel  küszködtünk.  Fiatal,  vagy  középkorú 
emberekből állt a csoportunk (de volt csoport idősebbek számára is), és hála 
Istennek,  majdnem  mindenki  itt  van  most  is  a  gyülekezetben  azok  közül, 
akikkel együtt voltunk akkor. 

Véleményem szerint ez a sorozat az egyik legjobb módszer keresők, vagy 
egyházon kívüli emberek számára a keresztyénséggel való megismerkedésre, az 
élet „nagy kérdéseinek” megválaszolására. Emellett azonban kiváló lehetőséget 
nyújt  gyülekezeti  tagoknak  hitük  elmélyítésére,  a  hit  igazi  értelmének 
megismerésére és átformáló erejének megtapasztalására. De könnyebbé teszi a 
gyülekezeti  életbe  való  beilleszkedést  is,  hiszen  egymást  és  Jézus  Krisztust 
valóban ismerő emberekkel egész más minőségre vált a közösségi élet.

Kovácsné Kovács Judit

Csodaklikk – egy kiváló lehetőség gyermekeinknek
Jómagunk  és  gyermekeink  egyre  több  időt  töltünk  és  fogunk eltölteni  a 

számítógép előtt. Fontos így, hogy gyermekeink, akiknek mindennapi életük és 
munkájuk  fontos  eszközévé  válik  a  számítógép  és  az  internet,  megtanulják 
mértékkel  és  jó  célok  szolgálatában  használni  azt,  és  hogy legyenek  olyan 
tartalmak, amelyek értékes üzeneteket közvetítenek. Gyülekezetünk életében is 
egyre  fontosabb  eszköz  a  világháló  (www.refszemeretelep.hu).  A báránykák 
megszólítása, vagy akár a gyülekezet belső élete se nélkülözheti az internet adta 
lehetőségeket.

Egy  ilyennel  találkoztam  a  VISZ  Gyermek-evangelizációs  Közösség 
templomunkban  tartott  tájékoztatóján.  www.csodaklikk.com  címmel, 
kifejezetten szórakoztató és Istenre mutató tartalommal. Van ott játék, film, e-
képeslapok,  kalandjátékok  és  sok  egyéb,  olvasni  tudó  gyermekek  számára. 
Ajánljuk lányainknak, fiainknak és segítsünk olvasni még nem, de a vizuális 
tartalmakat már követni képes gyerekeinknek, ha szükség van rá. Az internet is 
csak eszköz, ha jóra használjuk, csodákra képes.

Borkó Tamás

Református jelképeink I. – Csillag és kakas
Kevés kiábrázolt  jelképünk van és előfordul,  hogy azok jelentésével  nem,  

vagy  csak  nagyon  töredékesen  vagyunk  tisztában.  Vannak,  akik  például  a  
templomainkat díszítő csillagot buzogánynak vélik – gyerekkoromban jómagam  
is  közéjük  tartoztam.  Templomunk  épülésével  azonban aktuálissá  vált,  hogy  
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röviden ismertessük, mit is kell tudnunk a tornyunk tetején lévő csillagról, és a  
templomtető közepét ékesítő kakasról.

Csillag
A református  elődök,  hosszú  évszázadok  után  arra  az 
elhatározásra jutottak, hogy ne a golgotai kereszt jelképe 
különböztesse  meg  templomainkat  a  többi  felekezet 
imahelyétől, hanem a betlehemi csillag jelképe, amely a 
bölcseket,  a  keresőket  Jézushoz  vezette.  (Máté  2,1-12) 
Világszerte csak a magyar református templomok tornyát 
díszíti  csillagmotívum,  miközben  más  nemzetek 
református templomain keresztet lehet látni. A történelmi 
okok a küzdelmes honi ellenreformációs időkig nyúlnak 
vissza. A csillag – többek között a mi templomunké is – 
amint  előképe  a  bölcseket  Betlehembe,  a  mindenkori 

Templomunk csillaga       híveket a Krisztus kegyelmével való találkozásra hívja.

Kakas
Miközben  a  kakas  alakja  évezredek  óta  –  napjainkban  kevésbé  –  a 

hétköznapi  életünk része,  az  ó-keresztyének óta  a  hűség,  a  bűnbánatra  való 
felhívás, a hit és az erkölcsi éberség, az igazhitűség 
szimbóluma. Kiemelt helyet kap a legtöbb vallás és 
hiedelemrendszer  szimbólumai  között.  A  kakas 
kapcsán  az  evangélium azon  szakasza  elevenedik 
meg  előttünk,  amikor  Péter  háromszor  is 
megtagadta Krisztusát  a kakasszó előtt.  (Máté 26, 
69-75)  Már  a  Reformáció  előtt,  a  IX.  századtól 
fémkakasokat  helyeztek  a  templomok  tornyára,  a 
visszatérő  reggeli  fény  szimbólumaként,  utalva 
Krisztus  feltámadására  és  az  ítéletre  való 
visszatérésre.  Elterjedté  viszont  –  a  Betlehemi 
csillag  mögött  –  az  elmúlt  évszázadokban,  a  

Templomunk kakasa          református templomépítészetnek köszönhetően vált. 
Több  nagyvárosi  templom  is  (Miskolc,  Szeged,  Kolozsvár)  „kakasos-

templom”.  De  láthatunk  „kakas-művészetet”  többek  között  a  templomtetők 
kerámiáin, a festett  kazettás mennyezeteken,  a vasból formált  kilincseken és 
rácsokon.

Borkó Tamás, Gyenge Károly

Kegyelettel emlékezünk elhunyt testvéreinkre
Május: Lengyel Sándorné Aradi Ilona  élt 70 évet,

Darázsi Margit gyülekezetünk hűséges tagja és szolgálója  élt 92 évet,
Viszlai Pálné Karkus Mária  élt 70 évet,
Fodor Lajosné Pap Anna  élt 90 évet

Június: Kádár István Csongor nyugalmazott soroksári református lelkész élt 63évet

Július: Molnár Károlyné Kakuk Etelka  élt 92 évet,
Gergely Károlyné Filep Piroska  élt 81 évet,
Póda Sándor gyülekezetünk presbitere  élt 74 évet

Augusztus: Vass Ferenc  élt 75 évet,
Halasi Andrásné Balázs Jolán  élt 97 évet

Szeptember: Szívós Gyula  élt 76 évet,
Pethes Sándorné Beke Irén  élt 87 évet,
Bognár Jenő  élt 87 évet

„Ha elenyészik is testem és szívem, szívemnek kősziklája és örökségem te  
maradsz, Istenem, örökké!”(Zsoltárok 73,26)

Örömmel köszöntjük gyülekezetünk kereszteltjeit
Május: Kovács Bence,   Kohut Péter Pál

Július: Kiss Anna Viola,  Arany-Kovács Léna,   Simon Szabolcs Balázs,
Simon Boglár Mária,  Simon Natália,  Végh Mánuel

Augusztus: Téglás Emily Izabell

Szeptember: Váczi Tamás,   Isaszegi Zorka Mária,
Ködmen Borbála Anna

„Engedjétek, és ne akadályozzátok, hogy hozzám jöjjenek a kisgyermekek, mert  
ilyeneké a mennyek országa” (Máté 19,14)

Dicsőítjük az Urat a konfirmáltakért
Ritli Gabriella Mária felnőtt
Acél Artúr felnőtt
Both Levente
Both Gergely
Gyurkó Sándor Attila
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Október 31. után
Vitára senki sem jelentkezik. 
De a tételek világgá repülnek, 
mint fészekhagyó madarak. 
Már nyomtatott lapon suhannak, 
most még latinul, 
holnap németül, 
azután mindenféle nyelven. 
S a wittenbergi szerzetes, 
teológia tudós doktora, 
döbbenve nézi röptüket. 

„Istenem, Istenem!
Ha Te játékot akarsz kezdeni 
szegény szolgáddal, énvelem,
Temagadért cselekedd egyedül!
S oltalmazz, bele ne keverjem 
tulajdon bölcsességemet!”

A tételmadarak suhanó röptét
megállítani többé nem lehet. 

Luther lázasan írni kezdi hát 
tételeinek magyarázatát:

„Az egyház reformációra szorul.
És az nemcsak a pápák dolga, 
hanem az egész nagyvilágé, 
s méginkább magáé az Istené. 
Mikor jön el, Ő tudja egyedül.”
És mélyet sóhajt: Bár ma kezdené!
Bár ma virradna boldog hajnala!

Nem sejti még, hogy amit várva vár, 
Isten már el is kezdte – általa. 

                               Túrmezei Erzsébet

Könyvajánló
Szűcs Teri szerk.: Senki sincs itt véletlenül (Kálvin Kiadó)

Ez  a  könyv  a  Református  Egyház  alapította,  idén  25.  éves  fennállását 
ünneplő  ráckeresztúri  Drogterápiás  Otthon  közösségét  mutatja  be.  Nem  az 
intézmény múltját beszéli el, hanem inkább a jelenét. Húsz ember szólal meg 
benne,  hogy saját  szavaival  megossza élettörténetét  az  olvasóval  – ők azok, 
akikkel volt vagy jelenlegi lakóként, illetve munkatársként találkozhattunk az 
Otthonban,  és  az  Otthon  számára  elő-és  utógondozást  végző  Válaszút 
Missziónál.  A  folyamatosan  változó  összetételű  közösségről  pillanatszerű 
felvétel tárul elénk, ám az egymásba fonódó élettörténetekből képet kapunk a 
Ráckeresztúron  zajló  munka  legfontosabb  alapértékeiről,  a  munkatársak 
hitvallásáról:  „Keresztyén  meggyőződésünkből  fakadóan  küldetésünknek 
tekintjük, hogy – személyes életünket és példánkat eléjük tárva – a segítségért 
hozzánk fordulók életében Isten szabadító evangéliuma gyakorlati  valósággá 
váljon”. 

Gyülekezeti alkalmaink
November 26-27-28.    Gyülekezeti evangélizáció. Hamar István ny. ref. lelkész

            szolgálatával.                 Mindenkit szeretettel várunk!

Gyülekezetünk állandó alkalmai
„Mert  ahol  ketten  vagy  hárman  összegyűlnek  az  én  nevemben:  ott  vagyok  
közöttük.” (Mt. 18,20)

Alkalmaink Résztvevők Technikai információk 

Vasárnapi 
Istentisztelet

Felnőttek, gyermekek a 
közénekig 

délelőtt 10 órai kezdettel, ünnepi 
istentiszteleteinken úrvacsorával 
(igény esetén háznál)

Gyermek 
Istentisztelet 

Gyermekek

vasárnap délelőtt 10 órakor a 
gyülekezeti termünkben, a felnőtt 
Istentiszteletről való kivonulás 
után

Ünnep-előkészítő 
Istentiszteletek 

Felnőttek ünnepek előtt a meghirdetett 
napokon délután 18 órakor

Baba-mama kör Kisgyermekes szülők és  
gyermekeik

havonta egyszer várjuk a szülőket 
és gyermekeiket

Bibliaórák Felnőttek
pénteken délelőtt 9 órakor ima és 
bibliaóra, délután 18 órakor esti 
beszélgetős bibliaóra

Ifjúsági bibliaóra Konfirmált fiataloknak minden vasárnap 15 órakor a 
gyülekezeti termünkben

Asszonyóra Felnőtt  
asszonytestvéreink

minden hónap 3. vasárnapján 
délután 17 órakor

Konfirmációs 
felkészítő

12-16 éves gyerekek,  
illetve felnőtteknek igény  
szerint

vasárnap délután 14 órakor 
(októbertől Pünkösdig)

Keresztkérdések 
tanfolyam

keresők, hitben növekedni  
vágyók, nem csak 
gyülekezeti tagoknak

októbertől december közepéig 10 
alkalom a meghirdetett 
hétköznapon

Lelkészi  hivatal:  1185 Budapest,  Bajcsy-Zsilinszky u.  39/A  Tel:(36-1) 296-0383 
Hivatali idő:  hétfő, szerda és péntek 8-12 óra, kedd és csütörtök 17-19 óra 

(egyéb időpontok telefonos egyeztetés által)
www. refszemeretelep.hu

Szerkesztőség: Kiss László, Borkó Tamás, Czibere Károly, Gyenge Károly, Kézér János, Suga Gábor 
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