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„OTTHONUNK, RÓZSATÉR”

Szeletnyi gyülekezettörténet - 70 évből 
(2009-2014, 5 esztendő)

Ha Isten éltet, újabb 5 esztendő elteltével, 2019-ben, talán nagyobb bátorsággal és 
felkészültséggel fogunk hozzá, hogy az akkor ¾ évszázadnyi idő eseményeit szám-
ba vegyük, és Isten iránti hála ezernyi érzésével megvalljuk, hogy a mi időnkben, 
Rózsatéren is,  „csodák pedig voltak, vannak”!

Most szerényebb a célunk. Igazodunk a 6. évtizedről, s az azt követő 5 év eseménye-
iről szóló beszámolók módjához, a teljes 70 esztendő kis töredékét, a 2009-2014 
között átélt csodákat, közösségi élményeinket, örömeinket, gondjainkat vesszük 
sorba. Kiegészítve most is képekkel, vallomásokkal, egyházmozgalmi életünk, né-
hány adatával.  

Kézbe már nem tudjuk adni, hiszen időközben az anyagok elfogytak, de gyülekeze-
tünk tagjainak otthoni könyvespolcáról talán nem tűntek el, elővehetők, újraolvas-
hatók a magunk mögött hagyott évfordulós ünnepek kiadványai, gyülekezettör-
téneti füzetek: „Jubileum” (50.év), „Visszaemlékezés” (55.év.),  „Visszaemlékezések, 
vallomások” (60.év), „Udvaraidban lakoztunk”  (65.év). 

Ezek mellett 1990-ben alapított iskolánk, és 1997-ben, kiegészítő intézményként 
indított óvodánk emlékező könyvei is rendelkezésre állhatnak: „Jubileumi évkönyv” 
(1990-2000, 10. évforduló), „Évkönyv” (1990-2010, 20. évforduló), „Óvoda” (1997-
2007, 10. évforduló). 

Mindezekhez illeszthető a „Tőle, Általa, Érte” c., 25 éves rózsatéri lelkészi szolgála-
tom igehirdetéseiből készült kis kötetnyi válogatás, ill. a most már évről-évre, kis 
füzetek rendjében kiadásra kerülő „Lelkészi jelentések” - 2011, 2012, 2013.

Örömömre szolgál, hogy idén, 70. évünk egészét átfogja egy sajátos vallomássoro-
zat is: hétről-hétre - remélem esztendő végéig - 52 olyan írást olvashatunk, amelyek 
emlékezések, régvolt, s közeli események felidézései gyülekezetünk különböző 
nemzedékeihez tartozók tollából. 
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Nővérem, Michnáné Ablonczy Ágnes vállalt sorozata is fi gyelemreméltó „Ragyog-
nak, mint a csillagok”, hiszen - szükséges és természetes válogatásban - előtérbe 
kerülnek mindazok, akik – bár életútjuk befejeződött – 70 éves gyülekezettörténe-
tünk meghatározó, példaadó személyei voltak.  

Megemlítem,  hogy miután édesapám, „élettel betelve”, 95 évesen, 2010 végén 
elhunyt, úgy határozott a presbitérium, hogy születésnapjához (január 18) közel 
eső vasárnapon, írásaiból készült 1-1 kiadványt évről-évre megjelentet. Idén már 
a harmadik kis füzetet vehettük kézbe („Vigasztaljátok népemet” – 2012, „Mint a 
madár a szélvészben” – 2013, „Hol a helyem?” – 2014). 
 
A tőlünk 1994-ben Vásárosnaménybe költözött, korábban több mint 3 évtizednyi 
presbiteri és missziói gondnoki szolgálatot betöltő Füle Lajos írásairól, verseiről, 
köteteiről is említést kell tennem, most csak abban az értelemben, hogy aki ezeket 
forgatja, olvassa, számos utalást találhat, miképpen éltünk, küzdöttünk, remél-
tünk, kételkedtünk, hittünk, szomorkodtunk, örültünk a múltban.  

És sok – egyébként nagyon értékes - anyagot nem is említek, amelyek a magunk 
mögött hagyott 70 évbe személyességgel, hittel, színesen engednek betekintést: 
írások, versek, emlékezések, hangfelvételek, fényképek, videók, festmények, míves 
igéslapok, építkezések, épületek formájában (Vándor Gyula hangfelvételei, Balázs 
Károly, Bartha Sándor, Siklósi József írásai, versei, Ablonczy Dánielné, Bartha Jó-
zsef, Kovácsné Niklai Katalin, Füle Tamás, Soós Katalin fotói, Ablonczy Zsolt és 
Dobó Márta videó anyagai, Lakó Nagy József „virágos” igéslapjai, Barcza András és 
munkatársai honlapszerkesztése, Michna Ágnes  művészi szerkesztései, borító- és 
plakáttervei, Nagy Béla, Schliszka Csaba, Horváth Gyula, Ablonczy Pál templom-
tervezési, kivitelezési és belsőépítészeti munkái, stb., stb.).   

Tehát nem kevés anyag áll rendelkezésre, hogy „emlékezzünk a megtett útra”, most 
azonban csak egy „szeletnyi gyülekezettörténet” hordozója ez az írás. 

Mielőtt azonban az utolsó öt esztendő bővebben előtérbe kerülne, a kezdetekre, a 
gyülekezetalapítás körüli eseményekre röviden utalni szeretnék. Több helyen emlí-
tést tett erről édesapám, önéletrajzi írásokban, albumokban. E forrásokból emelek 
ki idézetrészeket. 

„Az igazi lelkipásztori visszaemlékezés nem egyéb, mint Isten velünk tett csodáinak vé-
giggondolása egy gyülekezet életében… 
A gyülekezet nem a miénk, azt Ő álmodta meg, Ő hozta létre Szentlelke és Igéje által… Mi 
bizony csak csodálkozva nézhetünk vissza, és gyönyörködve szemlélhetjük… Isten órája 
pontosan járt és mutatta az időt. Tudott Ő a világromlásról, a rombolás borzalmairól, az 



otthonukból elhurcoltakról, a halottak millióiról, népek, földrészek véres pusztulásáról… 
Ő már a felülről való áldások, belső építés, az ébredés munkáján fáradozott… Így – em-
berileg a legutolsó pillanatban – mielőtt bármely gyülekezetrész önállósulásának lehető-
sége lezárult, elismert, önálló egyházközség lettünk, lelkészválasztással és beiktatással. 
És mielőtt az állami iskola (Rózsa téri) használata már akadályba ütközött volna, Isten 
meghökkentő segítségével felszentelt otthonunk lett (1947)… 
A hívők imája hatalom Isten kezében, hogy hozzá intézett kéréseink célba érjenek. Ezért 
legfontosabb a gyülekezet születésében az érte imádkozók hűsége. Úgy tetszett Istennek, 
hogy Rózsatérért 4 imádkozó csapatot állítson szolgálatba…” 
(Ablonczy D. – Magasság, mélység, 1999)

70 esztendeje, 1944 februárjában, így indultak eleink. Összeomló világban, a há-
ború utolsó pusztító erőinek megmutatkozásában, Isten életet, új gyülekezetet tá-
masztott. Ő így akarta, s voltak, akik hittek benne, erősen.

A Rózsatéri gyülekezet születéstörténete is hitelesíti 450 éves hitvallásunk szava-
it.  

„Mit hiszel az egyetemes keresztyén Anyaszentegyházról?
Hiszem, hogy Isten Fia, a világ kezdetétől a világ végezetéig, az egész emberi nemzetség-
ből Szentlelke és igéje által az igaz hitben megegyező, örök életre kiválasztott gyülekeze-
tet gyűjt magának, ezt oltalmazza és megtartja. Hiszem, hogy ennek a gyülekezetnek én 
is élő tagja vagyok, és örökké az is maradok.” 
(HK – 54.KF. újfordítás, 2013)

Évszámokban, válogatott eseményekkel, mérföldes lépésekkel, összegzésekkel 
azért végigjárjuk 70 esztendőt.
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1944-1947
Kezdetek, gyülekezetszervezésre megbízást kap Ablonczy Dániel lelkész, 
a háború befejező hónapjaiban szünetel minden alkalom,
1945 tavaszán újraindul-folytatódik a közösség élete

1947
Átköltözés a Rózsa téri iskolából (jelenleg a Jókai M. ált.isk.) a Jáhn F.u. (valamiko-
ri Rózsa L.u.) 107 sz. alatti, megvásárolt sarokingatlanba 
Politikai okokból, kényszerűen lemond tisztségéről dr. Fekete Lajos gondok, elkö-
telezett, áldozatkész presbiter kerül a tisztségbe, Péntek Bálint személyében
A templomszerűen kialakított épület és parókia felszentelése – dr. Ravasz László 
püspök szolgálata (október 31.)

1948-1969
Evangélizációk, megtérések a gyülekezetben, gyermek, ifj úsági és felnőtt 
misszió, énekkari szolgálat kibontakozása, konferenciák, táborozások, a 
gyülekezet lelki felépülése, megerősödése

1959
Szentendre mellett, Szabadságforráson ingatlan vásárlásra kerül sor, megkezdőd-
nek, majd évről évre folytatódnak a nyári ifj úsági és családi táborozások
A templombelső terét is meghatározó, éneklést minőségileg segítő orgonavásár-
lásra kerül sor 

1942-1960
A lelkészcsaládban 10 gyermek születik (Emőke, Dániel, Zsolt, Ágnes, László, Anna, 
Gábor, Pál, Kálmán, Margit)

1964-1966
Megerősödik, küldetésében megújul a presbitérium, missziói gondnoka Füle Lajos 
(1964), általános gondnoka László Gábor (1966)

1969
25 éves évforduló, kiállítás, emlékezés – Szamosközi István püspök szolgálata
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1969-1984
A gyülekezet közösségi élete kibontakozása, énekkari, ifj úsági zenekari 
szolgálatok, kiscsoportok, házasságok, családalapítások, a gyülekezet 2. 
nemzedékének lelki nevelése, felnövekedése

1965-1980
A lelkészi hivatásválasztás első „generációja” a gyülekezetben (Ablonczy Zsolt, 
Harkai Ferenc, Kiss Mihály, Ablonczy Gábor, Pálóczy Károly, Ablonczy Kálmán, 
Ablonczy Margit))

1973
„Egész hetes istentisztelet” – a templomtetőzet és a templombelső generális javí-
tása, felújítása

1984
40 éves évforduló – dr. Tóth Károly püspök látogatása
Ablonczy Dániel, a gyülekezet alapító lelkésze 40 évi szolgálat után nyugdíjba vo-
nul, fi a, Ablonczy Kálmán az új lelkész, 28 éves

1984-1994
Nemzedékváltás a gyülekezetben, megújult szolgálatok, új csoportok, az 
erős lelki alapokon tovább növekszik a gyülekezet, az életre hívott intéz-
mények okán is, csaknem megkétszereződik a Választói Névjegyzékbe ke-
rültek száma

1984-1987
Lezáródik a Vándor házaspár fi atalok között, ill. Bódiss Géza énekkar élén vállalt, 
több mint 3 évtizedes szolgálata
Új énekkar alakul, Bartháné Ábrahám Katalin vezetésével, az ifj úsági élet hitre ju-
tott, fi atal felnőttek, s a lelkész vezetésével folytatódik
Gulyás Sándorné Erzsike több évtizednyi szolgálata után Bogyó Lászlóné, 
Ablonczyné Vándor Margitka, Nagy Béláné Eszter, Séra Sándorné felel sokoldalú-
an a gyermekekért, megalakul Labancz Károlyné és Demény Ferencné vezetésével 
az óvodáskorúak közössége
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1990
Alapítványi keretek között a gyülekezet pályakezdő pedagógusai, 14 elsős gyer-
mekkel, alulról építkező iskolát alapítanak „Alma-körte” névvel. 1993-ban az akkor 
már 3 évfolyamos iskola egyházközségi fenntartású válik, új neve egyben pedagó-
gia hitvallás: Karácsony Sándor Rózsatéri Ref. Iskola

1990-1996
A lelkészi hivatásválasztás második „generációja” a gyülekezetben (Bakay László, 
Bartha Klára, Donáth Jordánka, Gödöllei Károly, Pénzes Péter, Viktor Ildikó, Már-
kus Gábor és felesége Ilona)

1992-1994
Új templom, gyülekezeti otthon épül, ezer napos, megszakítás nélküli építkezés, 
fele részben Rózsatéri, másik részben külső adományokból (a gyülekezet átlagos 
éves költségvetése 55-szöröse az építés költsége)

1994
Alapítványi keretben elindul a gyülekezet időseit is felkaroló Simeon Rózsatéri 
Öregotthon, 15 férőhelyes épülettel, Rácz Jenő vezetésével

1994 
Az új templom és az idősotthon felszentelése (szeptember 25.), 50 éves évforduló 
– dr. Hegedűs Lóránt püspök szolgálata

1994-2004
A gyülekezet létszámában megerősödik, a közösségi élet sokszínűvé válik, 
felnőtt keresztelésekre, konfi rmálásokra, hétvégékre, gyülekezeti hetekre 
kerül sor (Szabadságforrás, Piliscsaba, Tahi, Mátraháza), a megnövekedett 
gyülekezetben nehezebbé válik a személy szerinti számontartás, közös-
ségépítő, emberi kapcsolatokat segítő, pasztorális-testvéri szolgálatok 
kerülnek előtérbe

1995-1999
Megvásárlásra kerülnek új ingatlanok (Szegfű u.16., Jáhn F.u.107, Vértesacsa, 
5000 m2-es telek)
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1997
Új tagintézménye lesz iskolánknak, elindul az egycsoportos óvoda, egyenlőre a 
templomépületen belül

1996-2001
Ablonczy Dániel korábbi szolgálatának megbecsülése, díszdoktori cím (KGRE, 
1996), Kispest díszpolgára cím (1998), állami kitüntetés (2001)

2000 
Újjáalakul a presbitérium, először a gyülekezet életében női presbiterek is szolgá-
latba állnak, lezárja 33 évig tartó gondnoki szolgálatát László Gábor, s megkezdi 
dr. Kovács Attila

2004
60 éves a gyülekezet, dr. Szabó István püspök látogatása, az új iskolaépület felszen-
telése, kiállítás

2004-2014
A gyülekezet életére is hatással van, ami a társadalom életében látható, egy-
re nagyobb erőfeszítés és odafi gyelés mellett, a számtalan átélt csoda men-
tén is, emberi-kapcsolati töréseket él át, töredezettebbé válik a közösség, 
még nagyobb jelentőségűvé válnak a hétvégi, egész hetes táborozások 
Megrendülten búcsúzunk első nemzedékhez tartozó személyektől, egy-
re inkább látható, a második, felnőtté vált nemzedék át kell vegye a 
terhek hordozásának jelentős részét, presbitériumunk, ifj úságunk az 
evangélizáció új útjait is keresi

2006 
A néhány tagjában elfáradt Presbitérium megújul, újjá szerveződik a tennivalók-
ban, dr. Kovács Attila főgondnok mellett ismét lesz missziói gondnoka a közösség-
nek, Pásztor Lajos személyében 

2006-2014
A lelkészi hivatásválasztás harmadik „generációja” a gyülekezetben 
(Király Levente, Skultétyné Fekete Katalin, Ablonczy Tamás, Dobó Ágota, Vass 



Réka, Ablonczy Áron, Tihanyi Kristóf), teológiai tanulmányokat folytat Barcsa 
András, Horváth Ildikó

2008-2010
Elkészül az új óvodaépület, a tagintézmény 2 csoportossá válik, az iskola - törvényi 
kötelezettség okán is - 8 évfolyamossá növekszik, intézményünk 20 éves, már 230 
gyermek neveléséért, tanításáért felel

2010
Gyászol a gyülekezet, Ablonczy Dánieltől búcsúzunk, 95 évet élt (dec. 3), dr. Szabó 
István püspök hirdeti az igét

2014
„Otthonunk, Rózsatér” elnevezéssel jubileumi évet élünk, 70 éves a gyülekezet, Be-
rekfürdőn többgenerációs táborozásban, 160 fős közösségben nyerünk áldásokat, 
az óvoda udvarterének bővítéséért szomszédos ingatlant vásárlunk (Szegfű u.18.), 
iskolánk 25., óvodánk a 18. esztendejét kezdi, szeptember elején Illés Dávid espe-
res az évnyitón, dr. Szabó István püspök a jubileumi év kiemelt ünnepén (szeptem-
ber 28) vendégünk

Következzék most az utolsó 5 esztendő, bővebben. 
Lelkiállapot jelentések, igék, idézetek, részletek a lelkészi jelentésekből.
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2009

 „Ha látom az eget, kezed alkotását, a holdat, a csillagokat, amelyeket ráhelyeztél, micso-
da a halandó – mondom - hogy törődsz vele, és az emberfi a, hogy gondod van rá? Kevéssel 
tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg…”  (Zsolt 8,4-6)

…Ajándékkönyvön keresztül a világűr tárult elém, egyébként is törékeny, kicsiny 
emberi létem zsugorodott porszemnyinél is kisebbre… Az Univerzum sok milli-
árd galaxisa… a galaxisok halmazokba tömörülnek, szuperhalmazokat hoznak lét-
re: több millió fényév átmérőjű, gigászi csoportokat… ezek között búvik meg, sok 
milliárd galaxis egyikeként, Tejútrendszerünk… Csak a Tejútrendszer tágassága 40 
ezer fényévnyi tér… Ki tudjuk mondani, nem tudjuk felfogni… …Tejútrendszerün-
kön belül 200 milliárdnyi olyan csillag van, mint a Napunk… Így érkezünk apró 
bolygónkhoz, a Földhöz… 2010 január elején itt több mint 6 milliárdnyi ember él, 
nyüzsög, sorsok, családok, országok, nemzetek… tehetősek és szegények, magasan 
képzettek és írástudatlanok… megfejthetetlen, roppant bonyolult kapcsolatok ren-
getege… közöttük, te és én…

…A 8. zsoltár titkokról beszél, különös arányokról, egybevetésekről! Nehezen érthe-
tő, miképpen áll meg egymás mellett e két kijelentés, a 4-5. vers, és a 6. „Ha látom az 
eget, kezed alkotását, a holdat, a csillagokat…micsoda a halandó, hogy törődsz vele, s az 
emberfi a, hogy gondod van rá?” Törpe lét. És egy egészen más létminősítés a 6. vers-
ben: „Kevéssel tetted őt kisebbé Istennél, dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg…” 

…Volt egy másik könyv is a karácsonyfa alatt „Morfondír” címmel. A szerzők egyi-
ke elmondja, belgiumi útja során, régi bruges-i házfalon olvasta: „Plus est en vous.” 
Biztatás, a magáról oly keveset gondoló, életét fel-feladó embernek: „Több van ben-
netek!”…

…A különös bruges-i mondásnak ellentettjét is magunk előtt tarthatjuk a 8. zsoltár 
késztetésében: „Ha látom az eget, kezeid alkotását…micsoda az ember, hogy törődsz 
vele…” :„Minus est en vous”:  „Kevesebb van bennetek!”…

Kevesebb van bennetek.
Ne tartsd magad annyira fontosnak, hogy fontoskodóvá válj. Ne akarj annyira ke-
gyes lenni, hogy elkerülhetetlenül képmutatóvá válj. Vigyázz, nem biztos, hogy él 
benned annyi szeretet, amire hivatkozol. Gondold meg, valóban tudsz annyira hű-
séges lenni, amilyennek mutatod?! Olyan türelmes vagy embertársaiddal, amilyen 
türelmet elvársz másoktól? Van benned annyi áldozatkészség, mint amiről papolni 
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szoktál? Él benned úgy a krisztusi lélek, ahogyan megkívánod felebarátaidtól? Alá-
zatoskodásod nem több másokat megszégyenítő és zavarba hozó magatartásnál? 
Igazságaid nincsenek tele ítélettel és szeretetlenséggel?
Ütött-kopott házasságod szembeállíthatod elvált életekkel?
Családfői, fenntartói felelősségedet felmutathatod akaratlan gőggel azok felé, akik 
elveszítették kenyerüket, állásukat, munkájukat? 
Gyülekezethez, testvérekhez való hűségeddel, alkalmakhoz való ragaszkodásoddal, 
szolgálataiddal, társaid fölé helyezheted magad?
Áldozatkészséged valóban hálából fakad, vagy görcsösen ragaszkodsz a tized meg-
kívánt mértékéhez, mert nem lehetsz „rossz” hívő?
Úrvacsoravételedben gyakorlod a bűnvallást, átéled a megbocsátó isteni irgalmat, 
a hálát, vagy csak ítélkezel a többiek fölött?  
Megtért életeddel tudsz másokat szeretettel hívni Jézushoz, vagy mindenki mene-
kül tőled, olyan gőgös lettél hitedben?...

S több van bennetek.
A visszája. Nem tette-e nehézzé az életedet az elmúlt évben, hogy mindig megaláz-
tak, semmi sem sikerült, kudarc-kudarc hátán volt, „még a szíved is elhagyott, bűneid 
büntetései utolértek”? Hogy már tükörbe se szeretsz nézni, félsz, ha munkába indulsz, 
ha belépsz a munkaközvetítői irodába, félsz az erősektől, a magabiztosaktól, az oko-
soktól, az ügyesektől, a rátermettektől, a helytállóktól, az ép családoktól, a hűségesen 
házasságban élőktől, a mosolygósoktól, az ártatlan lelkűektől? Nem kellene meghal-
lanod az evangéliumot: „Több van benned!” ? Bezárkóztál, zárvány életet élsz, meg-
vontad a bizalmadat, nem próbálsz szeretetet adni, mert félsz a sebesüléstől? 
Több van benned. Több van Isten kegyelméből a házasságodban, elvált életedben, 
családodban, egyedüllétedben, munkádban, munkanélküliségedben, a testvérek kö-
zösségében, a szolgálatokban, a tisztaságban, a szentségben, a barátságokban, a de-
rűben!...

…Gyülekezetünk 65 éves volt 2009-ben…
…Az év egyik felemelő ünnepe a szabadságforrási egybesereglés volt. A hívó szóra ha-
táron innen és túl csaknem 250 barát, testvér érkezett. Amikor az ünnepről este ha-
zaérkeztem, úgy lépkedtem örömömben, hogy szinte nem érintette a lábam a földet. 
Szárnyaltunk: testvéri közösséget éltünk, emlékeztünk, hálát adtunk. Ma is több van 
mindabban, ami egykor volt, mint gondolnánk. Ahol hit ébredt, ahol küldetésben so-
kan elindultak, ahonnan széjjelszóródott az evangélium magva szerte a Kárpát-me-
dencében, abban nagy erők voltak, vannak. Nem könnyű időben, hazug, erőszakos 
társadalmi környezetben sokan voltak bátrak, hitet ébresztők, evangélisták… 
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…100 esztendővel ezelőtt, 1909-ben született Fodor Lajosné Judit. 74 évesen kö-
szönt el tőle a gyülekezet, 1983-ban. Azóta felnőtt egy új nemzedék Rózsatéren, de 
nem felejtjük, miképpen volt minden bajbajutott embernek segítőtársa, rászorul-
tak gyámola, mindenkinek mindene. Tele volt féltéssel, szeretettel, s közben na-
gyon határozott asszony volt. Megbecsült élete és ismeretségei alapján kijárhatott 
mindent a segítséget kérőknek…

…90 esztendővel ezelőtt született édesanyám, 1919-ben. 77-évesen, 1996-ban 
köszöntünk el tőle. Ablonczyak nagycsaládos karácsonyozásukban régmúlt idők 
eseményeit megidéző kedves képekkel, ragyogó írásaival emlékeztek rá. Egész élet-
utat végigkövető képsorozat elevenítette fel életét 10 gyermeke, 36 unokája, 37 
dédunokája előtt… 

…80 esztendővel ezelőtt, 1929-ben született Vándor Gyula. 1999-ben búcsúztunk 
tőle, hirtelen, egy ifj úsági konferencián, szolgálatban érte őt a halál, 70. évében. 
Élete, szolgálata teljesen összeforrt a gyülekezet életével. Édesapámmal együtt ku-
tatták fel, és Isten segítségével rá is találtak arra a táborhelyre, ahol feleségével, 
Margitkával évtizedeken keresztül gondozták lányok és fi úk lelkét. Főképpen fi a-
talokhoz kötődött szolgálata, de számtalan gyülekezetben megfordult, s tett vallo-
mást Megváltójáról. Szolgált a Presbiteri Szövetségben, a Bethánia Szövetség kö-
zösségében. Szeretett énekelni. Ma is vásárolható énekeskönyve („Tanúd vagyok”) 
sok szép énekkel hirdeti hitét, látását, örömét… 

...Hála érte, lezáródtak építkezési feladataink. Új óvodaépületünk is elkészült a 
valamikori Michna Feri bácsi lakta telken (Szegfű u.16), két csoport gondozására 
alkalmas épület áll rendelkezésünkre, a templomépületből átköltözött az óvoda. 
Ünnepeltük a felavatást, a növekvő gyermeklétszámot… 

…Itt emlékezem meg 17 esztendőt átfogó teljes, s remélhetően lezárult, építkezési 
tennivalóinkról, s mondok újra köszönetet mindenkinek.  Ingatlanokat vásárol-
tunk (Esze T. u. 123, Jáhn F. u. 109, Szegfű u. 16, Vértesacsa), ingatlanok használa-
ti jogát kaptuk (Kisviola u. 44), új templomot, parókiát (1200 m2), iskolát, óvodát 
(1250+250 m2), idősotthont (300 m2) építettünk, ill. újítottunk fel, s közben bon-
tási feladatokat is végeztünk. 3000 m2-nyi építkezésben fáradoztunk. A rendelke-
zésünkre álló épületek együttes értéke megközelítően fél milliárd Ft. Kegyelem, és 
felelősség a kegyelemben. Minden az Ő dicsőségét szolgálja… 

…Örültünk új munkatársaknak, iskolában és óvodában. A felső tagozatosok is 
kiegészültek 8. osztályosokkal, végleges épületállapotban 8 iskolai és 2 óvodai 
csoportban, 226 gyermekkel folyik a nevelés, oktatás. Át kellett alakítani az in-
tézményvezetői szerkezetet, igazgatónkat (Nagy Gábor) két helyettes segíti (Soós 
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Katalin, Dénes Annamária), a megnövekedett óvodai munkatársak irányítására 
óvodavezetőt kellett választani (Ablonczyné Szamosközi Éva), gazdát cserélt a 
pénzügyi felelősség (Kléh Györgyné Andrea), köszönjük Nagy Sándorné Zsuzsika 
eddigi szolgálatát... 

…Akik életre hívói voltak egykoron az akkor „Alma-körte” néven futó kicsiny isko-
lai közösségnek, ők érzik, hálával és talán hiánnyal, milyen más ma belépni az épü-
letbe, hivatást gyakorolni. Csoda-történet az iskola-óvoda kiépülése, de megszűnt 
a kisközösségi meghittség, a 8 évfolyamon történő oktatás számtalan félállású, 
óraadói státusú pedagógus munkába állítását kívánta, az emberi kapcsolatokban 
is mindenkinek újra kell keresni a helyét. Lényegesen nagyobb a kihívás fi gyelmes-
ségben, toleranciában, kegyességben, szakmai megfelelésben… 

…Simeon idősotthonunk élete, működése is tele volt kihívással az elmúlt évben. 
Milyen szépet álmodott még annak idején Rácz Jenő testvérünk, 1994-ben, 15 
esztendővel ezelőtt! Amikor gondnokunk felesége, dr. Kovács Attiláné Kati évek-
kel ezelőtt átvette az otthon vezetését, benne is az elkötelezett embert láthattuk. 
Képzettsége, vidámsága, derűje, határozottsága, az idősotthoni élet kusza irat- és 
jogvilágában történő teljes rendteremtése jó reménységgel töltött el bennünket… 

Mi lehet szép az idős korban – kérdezte egy 80 év feletti Mészáros Lőrinc utcá-
ban lakó házaspár, a látogatás során? A bölcsességet emlegettem, egy egész életút 
tapasztalatát, az emlékezés lehetőségét, a hálaadást, közelebb kerülést hitben az 
örökkévalóhoz. Mindezek nem pusztán önmagukban, hanem a követő nemzedék-
kel történő megosztásban. Életörökség, amit át lehet adni… Vannak-e érdeklődő, 
fi gyelmes, szeretni, tisztelni tudó örökösök? Igaz a mondás: „Ha a fi ataloknak több 
lenne a bölcsességük, az időseknek több lenne az erejük.”… 

…Házasokkal, konfi rmandusokkal ismét Piliscsabán voltunk, a mátraházai üdülőt – 
hála érte – újra megtölthettük a szolgálók hétvégéjén, Szabadságforráson két gyermek-
hetet, s ifj úsági hetet tarthattunk, nem maradt el gyülekezeti hetünk sem Tahiban… 

…Nem nevezhető sem táborozásnak, sem konferenciának az évek óta ismétlődő 
gyülekezeti, több napos buszos kirándulásunk, más műfaj ez, de sok örömet ta-
lálunk benne. Szívesen szólok az Észak-Erdélyi őszi utunkról. Telt létszámmal, 
egymást már javarészében jól ismerő közösség töltött három napot Koltón, Nagy-
bányán, Máramarosszigeten. Idegenvezetőnk Egerházy Gizella nem csak kedvet 
támasztott a jelentkezésre, hanem felkészültségével, derűjével az utazás során is 
megerősített bennünket, felettébb jó dolog: nemzeti összetartozásunkban, törté-
nelmünkben, hitünkben, közösséggyakorlásban újabb ajándékokra, szellemi érté-
kekre lelünk… 
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…Lelkésztársaimat köszönöm. A gyülekezet alapítása óta, 1944-től 1984-ig, 40 
éven keresztül aktívan fáradozó édesapámat, nyugdíjas állapotában a mai napig 
szolgál, legutóbb éppen az újesztendei igehirdetéssel. 95. születésnapját készülünk 
ünnepelni január végén, s a rózsatéri szószéken, 65 (!) éven keresztül általa hirde-
tett igéért vagyunk hálásak Istennek… 

…Tímár Gabriella mindig, minden szolgálatban kiönti elénk a szívét. Hallgatva őt, 
átéljük, hogy az Ige egyformán érinti meg értelmünket és lelkünket is… 

…Király Leventét, valamikori teológushallgatónkat, augusztustól már ott láttuk a 
szószéken, bibliaórai közösségben, fi atalok között, iskolai hitoktatásokon is. Se-
gédlelkésze lett a gyülekezetnek… 

…Gondnoktársaimat emlegetem, Kovács Attilát és Pásztor Lajost. Legyünk értük 
hálásak. Barátságukért, egymás iránti bizalmukért, összefogásukért. Sok helyen 
van feszültség vezetők között gyülekezetekben, ne tartsuk természetesnek, hogy 
mi nem szenvedünk ettől. 
Presbitereink is helytállnak. Maratoni gyűléseken kitartanak, fontos döntésekben 
részt vesznek… 

…Köszönjük a gyermekkórus és a felnőttkórus sok szép énekét, a próbák vállalását, 
a hűséget, a kórusok vezetését Bartháné Ábrahám Katalinnak, Horváth Ildikónak, 
Sándor Borinak. Csermely ifj úsági kórusunk igényesen választ az énekek közül, 
öröm hallgatni egyszerű, tiszta éneklésüket… 

…Köszönjük a kiskörök felelős vezetését. Fáradozást a gyermekek, a fi atalok, a há-
zasok és az idősek között… 

…Megemlékezem azokról, akik életük egy fontos szakaszát lezárták, gyülekezeti 
szolgálatuk egy adott területen befejeződött. A gyermekek között 25 esztendőn 
keresztül hűséggel fáradozott Vándorné Margitka, Ablonczyné Vándor Margitka, 
Magyaródiné Ildikó és Bogyóné Hajnalka. Köszönjük… 

…A sok köszönni való mutatja: „Plus est en vous”. Bátorodjunk, még inkább erősöd-
jünk abban, ami a másikat építi, örömünket szolgálja. Különleges lehetőségekben 
van a gyülekezet… 

…Békétlenségekről is tudok…  A segítő jóakarattal való visszaélésről. Az emberi, 
testvéri kapcsolatokban való korrektség időnkénti hiányáról. Pereskedésről. El-el-
maradoznak némelyek, mert bár mások sem kapnak több fi gyelmet, de – úgy érez-
ték - nekik most minősítettebben lett volna erre szükségük. Nem jó, ha pusztán a 
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kaini elhárítással nyugtatjuk lelkünket: „Avagy őrizője vagyok-e az én atyámfi ának?”
…Mentori szolgálatról sokszor beszéltünk. Konfi rmandusaink számontartásáról. 
A megkereszteltekért való imádságról. Megéljük-e, s akikért imádkozunk, azokkal 
törődünk, fi gyelünk sorsukra, gondjaikra, terheikre?!...

…Magam is telve vagyok hiányérzettel. Hivatásomat nem tudom úgy betölteni, 
ahogyan szeretném. 
2009-ben jubiláltam. 25 éve szolgálok közöttetek. Nagy a hála bennem a szerete-
tért, ahogyan erről a gyülekezet megemlékezett. Köszönöm, hogy lehetővé teszi-
tek egy életálom megvalósulását: eljuthassak Izráelbe. 

…Már feladtam magamban, hogy akár diplomához vezető további tanulmányokat 
folytassak, de nem akarok lemondani lehetőségekről, melyeket olvasásban, konfe-
renciákban, továbbképzésekben nyerhetek. Jó lenne mindenhez érteni, s milyen 
hiú ábránd ez. Imádkozzatok, hogy adottságaimmal, hiányaimmal lelkészetek le-
hessek… 

…Munkatársaim között nem emlegettem a mindenben szeretettel segítő felesé-
gemet. Tréfásan egyszer ezt mondta: ő a háttérszolgálatok bizottságának felelőse, 
és tagsága. Számomra a legfontosabb mennyire szereti gyermekeinket, akik épek, 
felnőttek, otthonukat szeretők, nyitottak, barátkozók, Biblia van a kezükben, tisz-
telik egymást… ez Istennek feleségem életében megmutatkozó áldása. Öröm, hogy 
óvodapedagógusként, s vezetőként is helytáll… 
  
…Megkeresztelhettünk 9 leány és 5 fi úgyermeket, közöttük a Mári házaspár 6. 
gyermekét, Bertát.  
Konfi rmációi fogadalmat tett felnőttként 8 testvérünk, 4 ffi  , és 4 nő, hagyományos 
konfi rmálónk 12 volt, 6 lány és 6 fi ú. 
Házasságot kötött és áldást kért 5 házaspár. 
Szomorú események is kísérték az életünket, búcsúznunk kellett 14 nő- és 7 férfi -
testvérünktől. Közöttük a gyülekezet életével hosszú évtizedeken át hűséges kap-
csolatot tartóktól: Dalmady Csabától, Csizmadia Sándorné Esztike nénitől, Lakó 
Nagy Józseftől (milyen sokan voltunk a temetésen mindhárom nemzedékből), a 
több mint 100 esztendőt megélt lelkészözvegytől, Nyámádi Istvánné Kati nénitől, 
Varényi Sándor testvérünktől… 

…Elgondolkoztató adat, hogy a legjelentősebb adományterületen, a fenntartási 
adakozásban a 4.340.000.- Ft-ot összesen 134 család fi zette be, ebből 29 család 3,5 
millió Ft-ot adományozott. Az anyagi teherviselés meglehetősen aránytalan mód-
jára utal az adat... 
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…Társadalmunk jelentős változás előtt áll, s jelentős változásra szorul. Sokan gon-
dolhatjuk regnáló vezetőinkre tekintve, az eredménytelenségek láttán: „Minus est 
en vous!” Kipróbáltattak, és könnyűek találtattak… Együtt reménykedünk köztár-
sasági elnökünkkel, hogy a választások változást hoznak, a józanság, a népért, a 
magyarságért való odaadás, igaz cselekedetek következhetnek… 

…Egyházunk népe is nehezen tud megbirkózni a társadalmi közömbösséggel. Sen-
ki sem ellenség, senki sem barát. Senki sem elégedett, de abból alig kívánnak vala-
mit, amit az egyházak felmutatnak. Hiteles, kívánt szolgálat miképpen lehetséges? 
Az IGE igaz szavait ismerjük, az alázatos, hittel teljes tettek, a szolgálat hiányzik. 
Uralkodó egyházat már ismertünk, hatalmak alá rekesztettet is, a szabadságban 
Krisztust megtaláló, felmutató, hirdető egyházat, annak mai nyelvét, aktuális igaz-
ságait, bátor tetteit még meg kell találni… 

KERESZTELÉSEK
(időrendben, szül.év. – ker.dátum)
Dorogi Tünde Villő (2008 – 01.11), Gorják Zoltán István (2008 – 02.01), Major 
Jázmin Anna (2009 – 04.13), Komlódi Sára Anna (2007 – 06.14), Kékesi Nóra 
(2008 – 05.24), Székely Dávid Márk (2008 – 05.30), Ravasz Bence (2008 – 06.28), 
Varró Gréta Hanna (2008 – 07.05), Bakcsó Bence (2008 – 07.12), Mári Berta (2008 
– 07.26), Boros Edina Tünde (2009 – 08.02), Szabó Lilien (2009 – 09.16), Szentes 
Máté (2009 – 11.22), Gergely Viktória Réka (2009 – 10.18) – (14 fő, 9/5)

KONFIRMÁLÁSOK
(rendes konfi rmáltak – 05.24 – ABC rendben)
Felecan Richard, Gerei Kata, Kovács Fruzsina Márta, Mihály Tamás, Miklósy Dá-
niel, Rákosi Noémi, Sándor Benedek Máté, Sápi Róbert Vajk, Scheuring Tamás, 
Schliszka Borbála, Vaszlovics Rita, Varga Eszter – (12 fő, 6/6)
(felnőttként konfi rmáltak – 03.22 – ABC rendben – szül.év)
Barcsa András (1956), Bljugyin Róbert (1989), Czirják Tamara Dominika (1987), 
Mihály Tünde (1970), Dr. Molnár Marianna (1956), Papp Zoltán 1977), Prikryl 
Edina (1986), Skultéty Róbert (1970) – (8 fő, 3/5)
 
HÁZASSÁGKÖTÉSEK
(időrendben)
Losits Krisztián-Mezei Katalin (05.02), Wallon-Hárs Viktor-Budai Hajnalka 
(05.09), Budai Tamás-Schwarcz Éva (06.27), Berényi Richárd-Máté Ágnes (07.25), 
Börzsönyi Sándor Dániel-Ablonczy Noémi (09.19) - (5 hzp)
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HALÁLOZÁSOK
(halálozás rendjében, szül.év./életkor)
Dalmady Csaba (1944/65), Gati Kálmánné (1929/80), Csízmadia Sándorné 
(1914/95), Boros Pál (1938/71), Jelinek Gyuláné (1920/89), Jagos János 
(1967/42), Nagy Sándorné (1929/80), Lakó Nagy József (1924/85), Nyámády 
Istvánné (1908/101), Horti Miklósné (1924/85), Hegedűs Júlianna (1925/84), 
Fodor Istvánné (1916/93), Keszthelyi Miklós (1948/61), Rab Istvánné (1913/96), 
Kiss László (1956/53), Szabó Éva (1922/87), Spirka Józsefné (1930/79), Bíró 
Gyuláné (1930/79), Tóth Béla (1920/89), Gáspár Éva (1919/90), Zsigár Zoltánné 
(1936/73) – (21 fő, 14/7)

2010

„Hát ti, kinek mondotok engem?” (Mt 16,15)

…Így mondom most: az elmúlt évünk a gyülekezetben, mindabban amit végbevi-
hettünk, amit nem tettünk meg, amit akartunk, amit nem akartunk, amire igent, s 
amire nemet mondtunk, amiben együtt voltunk, amiből hiányoztunk, amire fi gyel-
tünk, s amiben fi gyelmetlenek voltunk, amiben összeszedtük maradék erőnket, s 
amiben elfolyattuk időnket haszontalanul: válaszadás erre a kérdésre… 

…az elmúlt évben bőségesen megáldattunk! A mennyei Atya átkarolt minket, arra 
ösztönzött, éljünk szépen, tisztán, örömmel, barátságokban, becsülve közössé-
get, gondozva beteget, felkarolva rászorultat, támogatva nincstelent, vigasztalva 
gyászban megrendültet. Adattak pillanatok, órák, napok, szentek, tiszták, emel-
kedettek: táborozásainkban, az istentiszteletes együttlétekben, énekekben, zené-
lésben, kézfogásban, vallomásban. Testvérré lettünk a nyomorúságban, örültünk 
a gondtalanságban. Álltunk koporsók mellett őszinte szeretetet ajánlva szakadt 
szívűeknek. Magasztaltuk Istent új, drága testi és lelki életekért. Veszteségekben 
megtartattunk, nincstelenségben boldogultunk, fájdalomban vigasztalódtunk, bő-
ségben gazdagítottunk. Igen, mennyei Atyánk megáldott…

…és kétségeskedtünk, sőt kétségbe is estünk, szorongattak minket, s keserűvé is 
lettünk, barátra, lelki társra vártunk, s magányban maradtunk, kellett volna egy-
egy jó szó, s némák, üres lelkűek álltak körülöttünk. Roskadoztunk egyéni, családi 
terhek alatt, anyagilag, lelkileg, s milyen kevesen hallották jajunkat, mennyi kö-
zömbösség, sőt számonkérés vett körül minket. Kiáltottunk némán és hangosan, s 
nem volt, aki meghallja, s aki meghallotta, az is elfordult. Kellett volna egy ölelés, 
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egy jó meleg, szeretettel teljes testi érintés, de meghidegült életek vettek körül. 
Akartunk volna szeretni, de „nem azt tettük, amit akartunk, hanem azt tettük, amit 
nem akartunk”, és de sokszor észre kellett vennünk, hogy ez a bennünk lakó bűn! 
Mennyeieknek akartunk mutatkozni, s pokoli dolgok születtek. Szabadságot kí-
vántunk, s bilincsek rakódtak kezekre, lábakra, szívekre. Szembefeszültünk szüle-
inkkel, gyermekinkkel, más lélekkel megáldottakkal, s nem eredmények születtek, 
hanem veszteségek… 

…Mondhatjuk, tengernyi alkalmunk volt. Hétköznapokban, vasárnapokban, bib-
liaórákban, istentiszteletekben, konferenciázásokban, évfordulós ünnepségekben. 
S tengernyi találkozással. Éltünk is vele. Mindannyian, valahogy. Ki hűségesebb 
volt, ki hűtlenebb. Ki gazdagabb lett általuk, ki szegényebb nélkülük… 

…S nem csak az alkalmak voltak tengernyiek, hanem a fáradozók is. Köszönjük. 
Fontos, hogy megkérdezzük: örömmel fáradtatok-e, vidáman szolgáltatok-e? Ösz-
szefogtatok-e egymással, vagy elkülönültetek némelyektől? Szolgáltátok vagy iri-
gyeltétek az áldást? Szerettétek és becsültétek-e a nehezebb testvért is? Volt sze-
mélyválogatás a szolgálatban? Az IGE kellett nekünk, vagy különböző lelkészek a 
szószéken? A Lélektől való erőt vágytátok, vagy az emberi rátermettséget „díjaz-
tuk”? Hallgattunk-e mindenkit alázattal, vagy válogattunk fi nnyásan? Énekeltünk-e 
vidám szívvel, fontos volt-e a kórus, a benne való részesség, s az énekek hallgatása? 
Kántorok orgonajátéka Isten dicséretére és a szép éneklésre való ösztönzés volt ? 
Énekeltünk-e szívesen, régit és újat? Hallgattuk, fogadtuk-e lelki kíváncsisággal a 
kísérletező újat?  Tengernyi szolgálónk lelke, milyen is volt? Olykor áldott, olykor 
pokoli? Olykor mindenkit átölelő, máskor duzzogó, sértett és bántott? Hogyan ad-
tunk választ a magatartásunkkal: ki nekünk Jézus?
Az áldottakat, s az áldásokat mindig, mindig köszönjük. Most is köszönöm. Köszö-
nöm mindnyájatokban, amit megadott nektek mennyei Atyánk, s boldoggá tetté-
tek a rátok bízottakat
A megfáradtakért pedig mindig imádkozzunk. Az elszürkülőknek lelkébe vigyünk, 
kérjünk, imádkozzunk napfényt, örömöt. Így is feleljünk egymásért. 

…Megkereszteltünk 23 gyermeket, s egy felnőtt testvért jegyzetünk be az anya-
könyvbe. Régen volt ilyen sok keresztelésünk. Hála érte. Hármas ikreknek is örül-
tünk (Bogyó Máté, Áron Imola), ilyen még nem volt Rózsatéren. Konfi rmáló ifj aink 
közül 2 lány ill. 4 fi ú volt. Házasságot megáldó ünnepséget összesen hetet tarthat-
tunk, közöttük több, különlegesen bensőségeset is. 28-szoros gyászt is átéltünk. 
Különösen is nehéz őszünk, telünk volt. Máig nem tudtuk feldolgozni mindazt, 
ami velünk történt. Kicsit árvák lettünk mindannyian, s ha mindenki gyászol ki 
lesz a vigasztaló ? Jövel, Szentlélek Isten…
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…Anyagi teherhordozásunk adatainak emlegetése közben egyik szemem örül, a 
másik sír. Mintha áldottak volnánk, mintha önzetlenségben, készségben, áldo-
zatban Isten kegyelme közöttünk volna. Ugyanakkor némelyekben mintha több 
lenne kiadásoktól, áldozathozataltól való félelem. Van, aki örömmel, hűségesen, 
rendszeresen adakozik, s tapasztalja, hogy Isten szükségeinkben nem marad adó-
sunk. Sokszor elmondtam már, amikor valaki bátorsággal kipróbálja (2010-ben is 
voltak), hogy hálából odaadja tizedét Isten dicsőségére, nem kell félnie,mi lesz a 
kiadásaival…

…Pénzügyi körülményeinkhez tartoznak különböző épületfelújító fáradozásaink. 
Templomterünkben és a parókián részleges festés-mázolás volt, mosdóhelyisége-
inkben, fűtésrendszerünkben a hibákat javítottuk, volt kétszer nagytakarításunk, 
felújítás ill. bővítés alatt áll a hangosítás és videotechnika épületünkben, a Sime-
on Otthonban is, munkálkodtunk a táborozásunk helyszínén, Szabadságforráson. 
Mindezek több százezer Ft-ba kerültek… 

…Idősotthonunkban 15 férőhely van. Többen szinte az intézmény alakulásá-
tól (1994) itt élnek. Életünk ideje Isten kezében van - s talán csak bölcstelenül 
mondhatjuk - emberileg úgy tűnik, a fi gyelmes gondozói szolgálat okán az itt élők 
éveket kapnak az évekhez. Az idősotthonunk nyugalmát az őszre visszanyerte, az 
öregkorral együtt járó sokféle erőtlenséget, betegséget szeretetben, kedvesen el-
szenvedik a testvérek. A gyász mindig fájó, de milyen jó, ha úgy következik, hogy 
akitől búcsúznunk, áldott, teljes életet élt! Domonkos Gáborné Rózsika nagyon 
hiányzik. Reménykedünk a vidámabb, békésebb újesztendőben, a fennmaradás-
ban. Isten áldja új lakóinkat, dr. Elek Béláné Ilonka és Selyem Istvánné Jolánka 
testvéreinket… 
…már csaknem 2 évtizede kapcsolatot tartunk a kőbányai Gergely u-i idősotthon-
nal is. Rendszeres áhítatokra kerül sor. Óvodásaink minden adventben ellátogat-
nak hozzájuk. Kedves kántor munkatársam ebben Oláh István… 

…Iskolánk és óvodánk életében ez volt az első olyan év, amikor nem terhelt ben-
nünket komolyabb építkezés, felújítás. 
Csaknem teltházzal működnek a tagintézmények, bőséges a jelentkezés, van biza-
lom az iskolánkban folyó lelki, szakmai munkálatok iránt. 
Komoly évfordulót ünnepelhettünk: 20 éve indult az oktatás (1990), mindössze 14 
gyermekkel, 2 tanítóval. Az ünnepségre szép kiállítás nyílt, gálaműsorra került sor, 
évfordulós kiadványok, szép tárgyak készültek. 
Bár nem valósult meg az eredeti álom, a 12 évfolyamos, érettségiig tartó oktatás, 
de van az iskolában 8, ill. az óvodában 2 csoportunk, s az összesen 224 gyermek 11 
évfolyamot ölel át…  
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…Hányszor fogalmaztuk már: a gazdasági felemelkedés  fontos, a kenyérre való 
hasonlóképpen, de a mi népünk lélekben, erkölcsben, egészséges önbecsülésben, 
tisztességben lett tört állapotú. Adatik vagy nem a kegyelmes Istentől egész né-
pünket megújító ébredés, ezt nem tudjuk. Imádkozzunk érte. De van, ami adatott, 
s amiben jobban-jobban helyt kellene állni: „keresztelőjánosi módon” az igazsá-
got felmutatni, a kegyelemről s az ítéletről egyértelműen szólni, az evangéliumot 
templomban és azon kívül hitelesen hirdetni – ez Isten kiválasztott népe kötele-
zettsége. Évtizedekig nem volt „hegyen épített városa” népünknek. 
Megmaradnak-e az egyházi öreg, elfáradt struktúrák, szervezeti és közösségi tradi-
cionális felépítmények, nehézkességek?  Érlelődik-e már valami új, korunkhoz in-
kább illő, embertársainkhoz, a jajokhoz, szükségekhez közelebb lépő, fájdalmakat 
hordozó testvériség?... 

…Népünk életében két választás volt a megelőző évben, s mindkettő eredményé-
nek – legtöbben - örültünk. Bekövetkezett, amit Jézus mondott: a hazugság, a 
becstelenség, a harácsolás, minden, ami hamis önmaga koporsóját ácsolta, s ösz-
szeomlott… Természetesen ne legyünk naivak, a hatalom mindenkit megkísért, a 
lehetőségek sokakat megszédítenek. Ezért a nekünk talán most kedvesebb állami 
vezetőkért ne szűnjünk meg imádkozni… 

…Szeretném alázattal elmondani, hogy aligha van fontosabb az ember életében, 
mint a család. Tizenéves korom végén felelőtlenebb életet éltem, mintsem remél-
hettem volna, hogy így áld meg az én Istenem. Nem csak feleségemet, s gyermeke-
imet, hanem gyermekeim választottjait is köszönöm neki. Egyszerű elhatározások 
születtek bennem az újesztendő elején. Több csend, több ige, több türelem, több 
remény, több pontosság… 

KERESZTELÉSEK
(időrendben, szül.év. – ker.dátum)
Robu Gabriella (2009 – 03.21), Balogh Barbara (2001 – 04.11), Antal Zsófi a (2009 
– 04.25), Pálfi  Róbert Tamás (2009 – 05.02), Nagy Elina Judit (2009 – 05.24), Tóth 
Hanna (2010 – 05.24), Horváth Márk (2009 – 07.04), Békési Benjámin (2009 – 
07.25), Palenák Dominik (2009 – 08.15), Bogyó Máté, Bogyó Áron, Bogyó Imola 
(2009 – 08.22), Balogh Diána (2000 – 09.15), Horváth Csenge (2010 – 09.26), Vető 
Eszter (2009 – 10.10), Takács Máté (2010- 10.17), Léber Ádám (2006 – 11.14), 
Léber Máté (2008 – 11.14), Hegyi Fruzsina (2009 – 11.21), Sebestyén Hajnalka 
Katalin (1975 – 12.19), Major Tamás Dániel (2010 – 12.26), Barcza Bíborka Bella 
(2010 – 12.26) – (22 fő, 12/10)
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KONFIRMÁLÁSOK
(rendes konfi rmáltak – 05.31 – ABC rendben)
Dobráter Janka, Kalapos András, Márton Olivér, Mihály Zsófi a, Petrilla Kende Csa-
ba, Scheuring Máté – (6 fő, 2/4)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
(időrendben)
Tóth János-Józsa Anna (03.27), Bella Balázs-Kiss Regina (06.26), Konfár Norbert-
Utasi Klára (07.10), Szalay Ferenc-Hodován Anna (07.24), Ablonczy Ádám-Vida 
Bettina (07.31), Alföldi Gergely-Ribb Edina (08.28), Ujj László-Stefán Rita Mari-
anna (09.18) – (7 hzp)

HALÁLOZÁSOK
(halálozás rendjében, szül.év/életkor)
Horti Gáborné (1922/88), Mile Imre (1935/75), Kratzer Jánosné (1927/83), Boros 
János (1939/71), Nyáriné Nóti Anna (1959/51), Szilágyi János (1925/85), Csillik 
Barnabásné (1934/76), Szemcsák Ildikó (1958/52), Czégel Sándor (1925/85), Gyu-
lavári Istvánné (1927/83), Szalai Ákosné (1956/54), Fekete Lajosné (1928/82), Pető 
Mária (1936/74), Papp Gáborné (1916/94), Grósz Nándorné (1946/64), Kürthy 
Viktor (1952/58), Tömösközy Dániel (1939/71), Sándor Miklós (1958/52), Varsá-
nyi László (1945/65), Dunajcsik Zoltán (1930/80), Balázs Imre (1921/89), Kovács 
Zsigmond (1944/66), Takács István (1926/84), Perei Györgyné (1932/78), Fegyó 
Miklósné (1920/90), Lukács Sándor (1925/85), Domonkos Gáborné (1920/90), 
Ablonczy Dániel (1915/95) – (28 fő, 14/14)

2011

 „…mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá…”  (1 Pt 2,5) 

…Ezópusz meséje. Egy nap az állatok összeültek, s elhatározták, létrehoznak egy is-
kolát. Ott volt a nyuszi, a madár, a mókus, a hal, az angolna, és megalakították a 
Tanulmányi Osztályt. A nyuszi ragaszkodott hozzá, hogy a futás része legyen a tan-
tervnek. A madár állította, hogy a repülés sem maradhat ki. A hal szerint az úszás 
volt elengedhetetlenül fontos, a mókus pedig a fára mászás mellett kardoskodott. 
Mindezt fi gyelembe véve megírták a tanmenetet. Kikötötték, hogy minden állatnak 
minden órára járnia kell. Noha a nyuszi ötöst kapott futásból, nem tudott fára mász-
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ni, mindig leesett. Lassan agykárosult lett, és már futni sem tudott, ötös helyett már 
csak kettest kapott futásból is, és persze mindig megbukott fára mászásból. A madár 
gyönyörűen tudott repülni, de a futásban nem volt olyan ügyes. Egyfolytában be-
ütötte a csőrét és a szárnyait. Hamarosan már ő is csak kettest kapott repülésből és 
megbukott a futásban, a fára mászás pedig pokoli kínokat jelentett neki… 

…emlékezem, hogy még édesapám szolgálati idejében, a 80-as évek elején, egy gyü-
lekezetünkről szóló jelentésben az akkori esperes a következőket írta: „Rózsatéren 
minden van…van lelkésze, aki fáradhatatlan, van ötlete, a megvalósításhoz ügyessé-
ge… van gondnoka, és van missziói gondnoka… van ifj úsága…van kitűnő énekkar és 
van mindig ember a presbiterek pótlására… pénze is van, minden szükségesre…”

…Istentől nekünk ajándékozott személyi adottságokban, tálentumokban, közös-
ségben, lelki emberekben, nemzedékek közösségében, s nem utolsósorban intéz-
ményekben, ma is gazdagok vagyunk. Most nem kezdem sorolni, mi mindennel bí-
runk, sőt mi minden feltárulhat még azokból az adottságokból, melyeket nekünk, 
ma élőknek adott az élő Isten… 

…Mi is a kegyesség képessége? Egyszerűen, és sokoldalúan megválaszolja az ige: 
„Örüljetek az örülőkkel, sírjatok a sírókkal.”(Róm 12,15). „Egymás terhét hordozzátok, 
és így töltsétek be a Krisztus törvényét.” (Gal 6,2) Kinek a vigasztalás, kinek a tanítás, 
kinek a prófétálás, kinek a csodatévő erő, kinek a fegyelmezés, stb., stb. adatott. Isten 
népe nem olyan nép, ahol mindenkinek mindent tudnia kell. És mindenkinek, amit 
tud, azt pontosan úgy kell tudnia, mint a másiknak. Isten népe az a képességekkel 
megáldott és megajándékozott nép, ahol, mondhatjuk így is, a „képességek” egy sa-
játos értelmében: helye van az erőnek, és helye van az erőtlenségnek. Helye van a 
hálaadásnak, és helye van a könyörgésnek. Helye van a kísértésnek, és helye van a 
kísértésben való helytállásnak. Helye van hiánynak, és helye van a bőségnek. Isten 
népe mindig olyan nép volt, ahol sohasem kaptak arra parancsot, hogy mindenkinek 
egyformának, azonos állapotúnak, mondhatjuk, „képességűnek” kell lenni. Isten né-
pében éppen az a gyönyörködtető, hogy elbírja és elhordozza a végleteket... 

És jaj annak a közösségnek, gyülekezetnek, ahol mindenki sír, vagy mindenki ne-
vet, vagy mindenki szegény, vagy mindenki bőségben van, vagy mindenki csak Is-
tent dicsér, vagy mindenki csak kétségbeesett. Azért jaj ennek a közösségnek, mert 
ez bizonyosan hamis, és erőszak szülte álközösség. 

Ezért: aki éppen boldog, ne kérje számon a boldogtalant, akinek Isten megbocsá-
tott, ne botránkozzon meg azon, akit éppen a bűn büntetése ért utol, aki tehetős, 
mert mindent szépen és jól intézett Isten áldásában, ne kérje számon azt, aki min-
dent elherdált. Az Isten népe olyan nép, ahol a mindent eltékozolt hazatérő és az 
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otthon maradt, savanyú arcú nagyobbik, egyaránt a családhoz tartozik. 

Mennyi sérelem támad abból, ha kényszerítjük az emelkedett lelkűt, hogy legyen 
szárnyaszegett, ha azt, akinek sikeressé tette Isten jósága a munkálkodását, irigyli 
az, aki veszteségeket kellett elkönyveljen.  Így is, és fordítva is...  Lehetséges mind-
ezek kiegészítő együttélése?...

…Némelyek felemlegetik a gyülekezetben a „régi időket”. Akkor - de mikor is - mi-
lyen más volt, miképpen mutatkozott meg a tisztaság, a közösség, az egy akarat. 

Senkinek semmi sebét nem kívánom feltépni, de nagyon álszent gondolkodás azt 
hinni, hogy ami rég volt, az mind szép volt. Édesapám mondta egyszer, évtizednél 
is hosszabb időnek kellett eltelnie ahhoz, hogy lássa, valami végre történik a gyü-
lekezetben Lélek szerint.  És ezt követően is, mennyi volt bajból és feszültségből. 
Mert akkor is hasadtak házasságok, nyilvánosan és rejtetten, akkor is volt kenyér-
törés emberi kapcsolatokban, akkor is volt kínkeserves hitben való neveltetés, ak-
kor is jelentkezett a második nemzedéknél a gyülekezettől való elidegenedés, volt 
gondnoki lemondás, volt sebzett elmenetel, volt nyafogás, volt kegyességi és papot 
is érintő kritika, volt tragikus önfelszámolás. Ha volt valamiféle titka a „réginek”, 
ha volt összefogás, ha volt szépség és tisztaság, ha volt öröm, ha volt vigasz, ha volt 
őszinteség a kétségben és bűnökben, a dicséretben és a szeretetben, akkor az azért 
volt, mert  megjelent kegyelmi erőkkel a Lélek, mert az erős felkarolta az erőtlent, 
mert a kétségest megértette az igaz hitű, mert az egészséges felkereste a beteget, 
mert a tehetős szolidáris volt a nyomorúságban élővel…

…A Lélek, mindig a Lélek, az élő Lélek, Jézus Lelke az, aki segíteni tud! Aki létre 
tudja hívni így a közösséget, s ki tudja bontani, s össze tudja hangolni az állapoto-
kat és képességeket.  Mindig csak a Lélek. És ez a különös Lélek nem úgy munkál-
kodott, hogy elvette mindenki életéből a bajt, hanem hogy adott a bajban társat. 
Nem úgy szolgált, hogy mindenki szeméről elvette a könnyet, hanem hogy adott 
vigasztalni tudó örvendezőt... 

…Ez az a Lélek, amelynek hiánya mindig zavart támasztott, és ez az a Lélek, amely-
nek jelenléte mindig csodát teremtett… 

…Hivatalos alkalmazásban Skultétyné Fekete Katalin szeptember elejétől került 
hozzánk, intézményi lelkészként dolgozik. Az a feladata, hogy óvodások, iskolá-
sok, munkatársak, szülők között hitoktatói, lelkigondozói szolgálatot végezzen, 
elősegítse az intézmény és a gyülekezet szorosabb kapcsolatát, kismértékben itt, a 
gyülekezetben is segítsen… 
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…Alázattal, de Isten felé hálával mondom, a Dunamelléki Egyházkerületben ke-
vés gyülekezet van, ahonnan az elmúlt évtizedekben, a 60-as évektől kezdve a mai 
napig olyan sokan folytattak teológiai tanulmányokat, mint Rózsatéren (lásd fen-
tebb, a teológiára jelentkezettek „három nemzedékét”)…

…Presbitériumunk 6 éves szolgálatának a végére ért, megválasztásra kerültek régi-
új presbitereink, pótpresbitereink. A mandátum végére ért közösség egyik markáns 
jellemzője volt, hogy nők is részt vettek a presbitérium munkájában. Kitűnt, egyál-
talán nem jártunk velük rosszul, bizonyos ügyekben átgondoltabbá lettek döntése-
ink, árnyaltabban értékelhettünk, sokszínűbben gondolkodtunk. El kell mondani, 
hogy a 6 évig tartó időszakban lelkesebb volt az indulás, mint az érkezés. Elfáradt a 
presbiteri közösség. Átgondolva a felelősséget, saját személyük alkalmasságát, sok 
más körülményt, voltak néhányan, akik nem kívánták folytatni e szolgálatot. Kö-
szönjük az eddigi részességet. Jó szívvel kívánjuk, hogy erőt, s lelkesedést merítve 
a következő időszakban újra találkozhassunk velük. 

…Az új presbitérium hamarosan elkezdi szolgálatát. Január 22-én fogadalomté-
telre kerül sor, február első hétvégéjét pedig Piliscsabán töltjük. Változtatásokra is 
sor kerül, meglátjuk Istennek és embereknek kedves, s megfelelő-e a mód, ahogy 
hatékonyabbá, személyesebbé, lelkiségében összetartóbbá szeretnénk alakítani e 
legfőbb gyülekezeti vezetői testületet. Jövendő presbitereinktől feltétlenül több 
pontosságot, a szolgálatokban való hűséget és a közösségi alkalmakon való termé-
szetes jelenlétet várunk és remélünk… 

…Simeon Otthonunk élete az időskor természetes terheivel teljes. Az évtizedek és 
évek száma növekedésével a fájdalmak összetettebbek, a betegségek elmélyülnek, 
a korlátozottságok fokozódnak, az örömteli pillanatok rövidülnek, a gondozói, or-
vosi, ápolói fi gyelemre, szeretetre egyre nagyobb szükség van. Az intézmény veze-
tője, dr. Kovács Attiláné Katalin derűvel, kedvességgel, és olykor szükséges határo-
zottsággal igazgatja az életet, a munkatársak szolgálatát. Köszönjük, és segítőinek 
is minden szeretetét. Komoly kihívás, hogy az állami költségvetés reálértékben 
sem tartja az intézményi támogatást, a normatívát, sőt, évről-évre elvesz abból… 

…Oktatási és nevelési intézményünkkel kapcsolatos legfontosabb hír, hogy a ko-
rábbi évekből, s kormányoktól elmaradt támogatás megérkezésével lezárultak a 
kölcsönterhek. Ha a jó gazdálkodás okán sikerül maradványt képezni, további fej-
lesztésekre lehet fordítani… 

…Az intézménynek szinte a kezdetektől, s az elmúlt évben is Nagy Gábor volt az 
igazgatója. Emberileg sokat köszönhetünk neki is. Személyiségének sok áldott je-
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gye volt, amelyek lehetővé tették, hogy barátsággal, kedvességgel, jó szóval, meg-
értéssel, példaadó szorgalommal  igazgasson, s érje el minden munkatárs életében, 
s a gyermekek között is azt az eredményességet, amely alapján Kispesten az egyik 
legjobb hírű oktatási intézmény iskolánk és óvodánk. Az óvodáról, s annak vezető-
jéről (Ablonczyné Szamosközi Éva), munkatársairól elfogultsággal tudok nyilatkoz-
ni, drága „ékszer” a szememben. 

…Külön megemlékezem iskolánk egyik meghatározó és intézményalapító pedagó-
gusáról, aki az elmúlt év őszétől nyugdíjba vonult. Soós Katalin élete, magas szintű 
oktatói munkája, a minden fi llért vigyázó gondossága, konfl iktusokat is szeretet-
ben felvállalni tudó, felelős vezetői magatartása fáradhatatlan munkabírása nehe-
zen lesz pótolható. Hála érte, hogy itt van gyülekezetünkben…

…Nem szeretném, ha kimaradna a visszatekintésből azoknak szeretettel és megér-
téssel való számbavétele, akik élete az elmúlt évben fájdalmakkal, veszteségekkel, 
lelki-fi zikai erőtlenséggel, emberi lehetőségek fölé magasodó, kezelhetetlen gon-
dokkal teli év volt. Nem lehetett nem észrevenni, hogy a súlyos terhek kikezdik a 
hitet, a hűséget, a baráti, testvéri kapcsolatokat… Édesapám közeljövőben kiadás-
ra kerülő Jób könyvéből (Vigasztaljátok népemet!) idézek: „A szenvedés sokszínű és 
rendkívül titokzatos dolog. A szenvedés olyan „szükség”, ami nélkül a romlandó test nem 
öltözhetne romolhatatlanságba. A szenvedés az emberi élet tartozéka, amiben a kegyes-
ség sem kapott felmentést. A szenvedés démonai olykor kiszabadulnak, , pusztításuk ret-
tenetes, bűnös és ártatlan egyaránt áldozatul eshet. A szenvedést egyoldalúan értelmez-
ni annyi, mint a vigasztalásra alkalmatlanná válni.” Fontos észrevételek, forgassuk mi is 
a lelkünkben, tudnunk kellene jobban, mélyebben, több együttérzéssel „sírni a sírókkal.”

…Névjegyzékünkben 18 év felettiek 411-en vannak, megközelítőleg 150-180 csa-
lád, ill. háztartás. 23 keresztelésre került sor, 2005-ben, ill. 1996-ban volt ilyen 
nagyszámú keresztelésünk. 16-an konfi rmációi fogadalmat tettek, egy közülük fel-
nőtt testvér volt. Házassági áldást 7 házaspár kért. Szomorú események mentén, a 
vigasztalásban, együttérzésben is helyt kellett állni. 24 testvérünktől köszöntünk 
el, közöttük volt Molnár Sándor, Sinoros-Szabó Emilné, Szabó Dánielné, Gáspár 
Pálné, Huszti István. S már az újesztendőben is gyásszal indulunk: Pethes Gyuláné 
ravatala mellett kell majd megállnunk… 

…A tavaszi evangélizációra külön is kitérek. Emberileg nagy gond támadt. Az ige-
hirdetést vállaló szentesi vendég lelkész érkezése előtt két nappal (!) kórházba ke-
rült. Isten szeretete mégis kirendelte az alkalmas embert: az első hívó szóra igent 
mondott Victor István nyugalmazott lelkész. Köszönjük az igent, az ébresztő ige-
hirdetéseket... 
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…Táborozásaink sem maradtak el. Hétvégék Piliscsabán, házasokkal és 
konfi rmandusokkal. Mátraháza munkatársainak pontatlan adminisztrációja miatt 
Mályiban volt a szolgálók hétvégéje. Nyáron a kisebb és nagyobb gyermekeket, és 
az ifj akat fogadtuk szabadságforrási telkünkön, s Tahiban, megszeretett és meg-
szokott helyükön megtartottuk gyülekezeti-családi lelkiségi táborunkat is…

…Gyülekezeti buszos kirándulásunk mentén ismét Erdélybe látogattunk, déli vidé-
keket kerestünk fel (Temesvár, Arad, Gyulafehérvár, Nagyenyed, stb.), nagyszerű 
idegenvezetéssel (dr. Egerházy Gizella), régvolt példaadó életekkel találkozva, tör-
ténelmi helyeken megfordulva, egyik tisztelgésünk követte a másikat…. 

…Ünnepeink része volt az egészen új, hó végi, vasárnap esti Zenit (zenés ifj úsági 
istentisztelet) sorozat. Szívesen jöttek nem csak vendég igehirdetők, zenészek, ze-
nekarok, hanem a gyülekezet is. Az új hangvételű, megszokott istentiszteleti ren-
dünknél kötetlenebb együttlétek elgondolkoztattak bennünket a jövőről is. Keresi 
az ifj úság az evangélizáció új útjait…  

…időseink által különösen is szeretett és látogatott, Karácsonyt és Pünkösdöt meg-
előző „Fehér asztalos” együttléteink is voltak. Összeszokott, vidám, mosolygós 
„team” hordozta ezeket a kis alkalomcsodákat, Dobó Kálmánné Márta vezetésével… 

 „Mindenki úgy adjon, ahogyan előre eldöntötte a szívében, ne kedvetlenül vagy ne kény-
szerűségből, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten…”– írja Pál a korinthusiaknak (2 
Kor 9,7). Így történt közöttünk is? Bizonnyal így is. 

Országos méretekben jelentkező pénzügykezelési gondok, hatalmas adósságok, 
nehezen kifi zethető csekkek, létfenntartáshoz alig elegendő muníciók, a másikra 
való rászorultság, segítségnyújtás hordozandó terhei között, a közösség tisztelet-
reméltó áldozatra volt képes 2011-ben is. Természetes volt a szolidaritás, a baj-
bajutottak mellé állás. Amennyi a nehézség a hiányok okán, annyi a lelki, csendes 
öröm az adásban és elfogadásban. Mennyi becsülendő szemérmesség volt az ada-
kozókban, amikor, anonim módon megtették ezt. 

…Önkormányzatunk is támogatott 600 ezer Ft-tal a kispesti egyházi felújítási alap-
ból, melyből a templomtér belső festését tudtuk elvégeztetni (Mátrai György)… 

…Sokan kérdezik év közben, milyen mértékben tisztes az áldozathozatal. A nagy-
egyházi ajánlás a keresmény 1%-t jelöli meg. Az ószövetségi norma a tized, az új-
szövetségi a szükség szerinti. Örömmel jelzem, hogy gyarapodtak a gyülekezetben 
a „tizedesek”, s közöttük – hála érte – a pályakezdő, állásban lévő fi atalok is!... 
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…Köszönöm az imádságot. Tudom, sokan, hűséggel kérnek áldást fi zikai és lelki 
erőimre. A gyülekezetben 28 éve szolgálok, ez nagy idő… Szeretném megköszönni, 
hogy a gyülekezet tisztességgel eltart bennünket. Bár egyszerűen élünk, nem kell 
látnunk anyagi szükséget. Itt szeretném megköszönni, életem egyik felejthetetlen 
utazását, a tavaszon sorra került szentföldi utat. Elsősorban a gyülekezet támoga-
tását, nem elfelejtve az utazás kitűnő szervezettségét, és gazdag látnivalóit…. 

…egyházunk szinte minden területen vajúdik. Nem élünk könnyű időket. Tradi-
cionális értékeink gyorsabban vesznek, mint nemzedékek adják át egymásnak a 
stafétabotot. Különös közbeiktatásként élte meg egyházunk legfőbb vezető tes-
tülete, a Zsinat, azt a tanácskozást, ahol nem a „magasztos” törvényalkotás bo-
nyodalmai foglalkoztatták, hanem szabad beszélgetést, véleménycserét rendez-
tek a jelen gondjairól, a jövő útjairól. Magunk is, lépést tartva velük, egyházunk 
jövőjével kapcsolatosan nagyszerű előadást hallgathattunk a mályi ref. üdülőben 
az un. parókiális egyházi élet kínjairól, anakronizmusairól, látható jövőtlenségéről 
(dr. Nagy István). „Quo vadis ecclesiam?” Merre tovább, Krisztusnak népe? Ezt nem 
tudjuk pontosan. Nem a cél a kétséges, hanem a „modus”… 

KERESZTELÉSEK
(időrendben, szül.év. – ker.dátum)
Mezőhegyi Eszter (1982 – 04.15), Takács Lili Panna (2010 – 05.08), Borbély Lili-
ána (2010 – 05.22), Rákosi Tamás (1997 – 05.29), Vadász Vivien (1997 – 05.29), 
Ágoston Nóra (2011 – 06.05), Kiss Gábor (1998 – 06.13), Rövid Abigél Léda (2009 
– 06.26), Jakab Vivien Ditta (2006 – 07.03), Jakab Regina Mira (2009 – 07.03), 
Lekly Nimród (2011 – 07.10), Kazinczy Péter (2009 – 07.24), Alföldi Mia (2011 – 
07.31), Baracsi Bence (2005 – 08.07), Takács Hajnalka (1976 – 08.07), Baracsi Gá-
bor (1978 – 08.07), Szuhai Erzsébet Jusztina (1977 – 08.07), Takács Dorina (2004 
– 08.28), Takács Lilla (2007 – 08.28), Kulcsár Emma (2010 – 10.09), Szabó Vivien 
(2011 – 10.16), Lovász Gergő (2007 – 11.27), Borbély Benedek (2010 – 12.18) – 
(23 fő, 15/8)

KONFIRMÁLÁSOK
(rendes konfi rmáltak – 05.29 – ABC rendben)
Bánfi  Bence, Dobai Tamás, Hágen Brigitta, Kóra Sára, Labancz Boróka Julianna, 
Makrai Áron, Marczisák Krisztián, Mátrai Kata, Oláh Nikolett, Rákosi Tamás, Sápi 
Nikoletta Viktória, Schliszka Gáspár János, Szabó Judit, Vadász Vivien, Zsemberi 
Vivien - (16 fő, 8/8)
(felnőttként konfi rmált – 05.29 – szül.év)
Vigh Attila (1980) – (1 fő)
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HÁZASSÁGKÖTÉSEK
(időrendben)
Szamosközi Gábor-Gács Anna (03.05), Bartha István-Magyaródi Zsófi a (06.18), 
Vigh Attila-Szűcs Melinda (07.23), Ablonczy Tamás-Baraté Erika (08.06), Balázs 
Péter-Seres Noémi (08.27), Berkes Lajos-Schmidt Éva (09.10), Abrók Zoltán-
Mihók Ildikó (10.01) – (7 hzp)

HALÁLOZÁSOK
(időrendben, szül.év/életkor)
Nagy Sándor (1921/90), Parrag Árpád (1949/62), Pinkóczi Béláné (1931/80), Logodi 
László (1945/66), Molnár Sándor (1927/84), Sinóros-Szabó Emilné (1935/76), 
Szabó Dánielné (1923/88), Sápi Géza (1924/87), Kiss Zsolt Attila (1978/33), Füzy 
Lajosné (1928/83), Gáspár Pálné (1921/90), Varga László (1945/66), Zelles Károly 
Zsigmond (1920/91), Balkányi Tiborné (1922/89), Katona Károly (1931/80), Bíró 
Istvánné (1944/67), Halmi Andrásné (1954/57), Huszti István (1931/80), Bartos 
Katalin (1954,57), Gacs Péter (1925/86), Dóczi Sándor (1919/92), Lovas Lászlóné 
(1933/78), Baranyai Mária (1953/58), Dancsics Lajos (1924/87) – (24 fő, 11/13)

2012

 „Azért pedig, hogy megtudjátok: az Emberfi ának van hatalma bűnöket megbocsátani a 
földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj fel, fogd a te ágyadat és menj haza.” 
(Mk 2,10-11)

…Simon András ihletett grafi kája „Gyógyító Krisztus” címmel ezt az eseményt raj-
zolta meg. A 4 barát a kép felső síkjában, a képzeletbeli tetőn térdel, köteleket tart-
va, s beteg barátjuk eresztésében éppen odáig érnek, hogy Jézus lefele tekintő sze-
me előtt van a bénult ember. Mindig úgy éltettem magamban ezt a pillanatot, hogy 
a barátok egészen Jézus lába elé, a földre teszik beteg ismerősüket. Nem könnyű 
tartani felülről. Sokat, s kifejezően érzékeltet abból a grafi kus, micsoda összefonó-
dás van a barátok és a beteg között. A tartó kötelek fi nom, vékony szálakból állnak, 
mintha képtelenség lenne elbírni a súlyt, amit a fekvő ember teste jelent. Mégis 
lehetséges, mert a kötélszálak felfele futva nem azt mutatják, hogy csupán  kezük-
ben tartják a barátok, hanem egész lényük van megrajzolva a szálakkal. Nagyszerű 
és beszédes! Nem kezek és izmok tartják a bajban lévőt, hanem egész lényük, sze-
mélyiségük, szeretetük és hitük. Minden együtt van ebben a tartó erőben. Egész 
emberként szeretik, segítik, támogatják, viszik Jézushoz a beteget. 
Jézus kinyújtott keze ruházatát úgy emeli és szélesíti meg, mintha egy palástot 
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képezne, ami körbeveszi a béna ember. Ölelő kezek. Az egyik kéz a magasban, a 
másik mintha érintené a béna ember ágya szélét. Ez azt sugallja, nem csak azok 
ott fent, hanem Jézus maga is tartja őt. Körbevette, átöleli, és tartja, hogy azután 
egészen megtartsa. Micsoda szövetségbe kerül, a 4 fent lévő ember mélységes szo-
lidaritása, odaadása azzal, amit Jézus Krisztus hordoz. Emberi erők és isteni erők: 
vékony megrajzolt szálak összetettségében, mintegy azt is kifejezve, több ebben a 
szemmel láthatatlan, mint a látható… 

…a történet egy istentisztelet története. Talán mondhatjuk, időbeli kitágítással, 
hogy egy egész esztendő, minden benne foglalt eseménnyel, találkozással, szolida-
ritással, felelősséggel, odaadással, zavartsággal, bajjal, jajjal, betegségekkel, nyafo-
gással, ítélkezéssel, hitben megélt reményekkel, várakozással, türelmes türelmet-
lenséggel, a mindenfeletti megbocsátás élményekkel, a betegségekből való talpra 
állásokkal… Az élet istentisztelete, ennek a gyülekezetnek egy év hosszmetszet-
ében megmutatkozó Isten és emberek előtt való megállása… 

…Isten igéje kellett-e nekünk, ilyen egyszerűen mondom: vagy minden egyéb? 
Mert minden más csak egyéb, ami nem döntően fontos, és szükséges az életünk-
ben. Az IGE fontos lenne, de mennyire volt az, vágy szerint, nyitottság szerint, 
szolgálat szerint az elmúlt évben? Milyen állapotú a Bibliánk? Hány nap telt el úgy, 
hogy nem került elénk mindennapi lelki kenyérként? Hogy volt-e fontosabb, mint 
az ige akármilyen kisebb vagy nagyobb közösségi alkalma? Mennyire kellett ne-
künk az az ige, amely vezérelni tud, amely ítéletet mond rólunk, érzésvilágunk, 
akaratunk, ösztöneink felett? Mennyire kellett nekünk az az ige, amely új életet 
képes teremteni, új utakkal, új szövetségekkel, új erőkkel? Mennyire kellett az az 
ige, amely arról győzött meg, hogy Isten megbocsát, hogy Isten szeret, hogy Isten 
markaiba metsz bennünket?... 

…miközben a barátok tele szeretettel és leleménnyel, nem ismerve akadályokat, 
mindvégig kitartóan vitték és hordozták a megérkezésig a maguk betegét, aki egy-
szerre csak ott volt Jézus előtt, s tele szívvel azt remélték, most bekövetkezhet, 
hitük szerint a teljes gyógyulás, Jézus igazolja a maga isteni létét előttük. Mégis 
valójában az történik, Jézusnak fontos és becsült, hogy ép legyen a test, de nem a 
legfontosabb ! Van fontos, és van annál is fontosabb. És nem jó, ha az ember felcse-
réli ezt a kettőt… 

…„Fiam, megbocsáttattak a te bűneid.” Jézus a mindennél fontosabbra mutat rá. 
Mert ennél, hogy megbocsáttattak a te bűneid, semmi sem lehet fontosabb. Néz-
zétek csak a történet folytatását? Mert amikor még az is kegyelmesen végbemegy, 
hogy talpra állhat isteni erők alapján a beteg ember, pontosan csak azért történik 
meg, hogy a legfontosabb ez által is kiemeltessék! És kiderüljön, hogy a fontos 
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dolgok alá vannak rendelve a legfontosabbnak. Így fogalmazza Jézus ezt a különös 
mondatot, és bizony értsük mi is jól: „Azért pedig, hogy megtudjátok az Emberfi ának 
van hatalma bűnöket megbocsátani a földön – így szólt a bénához: Neked mondom, kelj 
fel, fogd a te ágyadat és menj haza. Az pedig felkelt, azonnal felvette az ágyát, és kiment 
mindenki szeme láttára.”…

…2012 olyan év volt testvérek, amelyben voltak kapernaumi segítő csodák, Isten 
irgalmas megjelenései, ahol adatott a testben való megtartatás is, hogy átéljék szí-
vek az Isten lélekben való megtartó erejét. És ha adta és megengedte ezt irgalmasan 
az Isten, hálásak voltunk érte? Megújult-e benne nemcsak a körülmény, nem csak 
az emberi kapcsolat, nem csak a megélhetés, nem csak a fi zikai állapot, hanem, 
maradandóan, a lelkiség is?...

…voltak 2012-ben olyan események is, amelyek azt mutatták, Isten úgy kínálta 
a bűnök bocsánatának legnagyobb csodáját, a mindent mindenekben, hogy nem 
adta meg a kért ideig valót, hogy nem cselekedte meg a gyógyulást, hogy árvaságot 
teremtett, hogy súlyos kórt hordoztatott, hogy gyászba engedett, hogy némelyek 
munka nélkül maradtak, hogy igen-igen nehéz maradt a mindennapi kenyérre való 
előteremtése is!
Ezek nélkül is tudtunk hinni?… Vagy nekünk mindig csak úgy járható a lelki út, 
hogy előbb Uram gyógyítsd a beteget, tedd látóvá a vakot, add meg a kenyeret, ne 
vedd el szeretteink életét, ne engedd a bajt, s akkor megnyílik majd mindig a mi 
szívünk? Érezzük-e, hogy ez utóbbi mennyi korlátot támaszt, mennyi hitetlenséget 
halmoz fel ?...

...Nem azért álltak mellé, hogy talán egyszer majd csoda történik, hanem mellé 
álltak, mert ennek az embernek szüksége volt erre. Ez a szolidaritás nem függött 
a csodától. Olyan szövetségben élték meg a kapcsolatukat a beteg társukkal, és 
vitték, hordozták, szerették, támogatták, éltették, amely független volt az isteni 
beavatkozástól. Mondjuk ki bátran: a szeretetet élték meg… 

…Vegyük észre, mert így találjuk történetünkben, hogy 4-en voltak. Hogy megél-
hessék ezt a szeretetet, társat kellett találni. És megtalálták, mert bizonnyal ke-
resték, és megtalálták, mert nyitottak voltak rá. Össze kellett fogniuk, és össze 
tudtak fogni. Hogy mennyi volt ebben az összefogásban a szakralitás, a lelkiség, az 
Istentől elkért erő, nem tudjuk. Hajlamosak vagyunk arra gondolni, joggal, hogy Is-
ten mindig mindenhol megáldja az ilyen szeretetben való összefogásokat, és felelős 
teherhordozásokat. Nem csak abban áldja - ha akar így is segíteni - hogy egyszer el-
érkezhet a gyógyulás pillanata, hanem abban is, és talán abban különösen is hatha-
tósan, hogy minden változás nélkül, vagy a változás minden hamis reménye nélkül 
türelmesek, kitartóak, a másikat megbecsülők, tántoríthatatlanok legyenek… 
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…Csodálatos példát helyez elénk Márk evangélista. 2012-nek ez is tükre. Álltunk-e 
így valaki mellett? Hordoztuk-e így szótlanul, hűségesen? Megkerestük és meg-
találtuk-e azokat a társakat, akik mellénk álltak, vagy akik mellé nekünk kellett 
szegődni? Volt-e és van-e olyan kisebb közösségünk, amelynek állandósult ilyen 
legnemesebb értelemben vett diakóniai szolgálata? Hoztunk-e önzetlen ajándékot 
ilyen testben, megélhetésben, emberi kapcsolataiban bénult állapotúért, időben, 
anyagi értelemben, jóindulatban, imádsággal, fi zikai erővel?...

…Kedves lelkésztársaim hiszitek-e, - magamtól is kérdezem - hogy Istenhez nem 
tér vissza üresen az ő igéje? Gondnoktestvérek, presbiterek úgy látjátok-e hogy 
bár sokszor valóban hiábavalónak tűnő perceket, sőt órákat is eltöltöttünk a gyű-
léseken, munkacsoportokban, de van olyan maradéknyi idő, amelyben értékek és 
értékes döntések születtek? Iskolánk, óvodánk, idősotthonunk munkatársai, ugye 
nem volt kárba veszett idő az elmúlt év, és hiszitek, hogy Isten megáldotta hivatás-
gyakorlásotokat, felelősségetek megélését?... 

…Voltam beszélgetésben némelyekkel úgy, hogy mást sem hallottam, mint pa-
naszt, pedig ép volt a két kéz, a szem, a láb, az értelem, egyben volt a házasság és a 
család, volt őt megbecsülő közösség. Isten segítse meg panaszaiban az ilyen lelkű-
eket, oldja fel őket mélyebb látással, és vezesse őket hálaadásra, mindazért, amit 
sok-sok hiányosság és szükség mellett, mégis megélhetnek. 
És voltam beszélgetésben már szinte mindenét elveszített idős élettel, akinek sem 
a lába, sem a szeme, sem a keze nem volt már ép, aki egyre inkább átélte a foko-
zatos korlátozottságot, és mégis énekelt. Énekelt olyan lélekkel szép karácsonyi 
éneket, hogy el kellett szégyelljem magam minden panaszért… 

…Megemlékezem azokról, akik valódi, példaadó igaz alázattal, alig észrevehetőb-
ben, de annál hasznosabban apróbb és nagyobb jótettek igen gazdag világát élték 
meg. Akik legtöbbször mindig mosolyogtak. Akik legkevésbé panaszkodtak, akik 
tiszta szívvel tudták kérdezni a másikról: Hogy vagy, jobban vagy már? Milyen ne-
hézségeid vannak? Akik helyre tettek egy-egy széket, kifestettek ifi szobát, ideci-
peltek mindenféle eszközt az ételkészítésért, énekkarban szolgáltak, hangszeresen 
segítették az éneklést, óvodásokat és iskolásokat vettek rá kicsiny szolgálatokra, 
„SMS igéket” ajándékoztak mások telefonjára, szép, tartalmas igéslapokat készí-
tettek, nem fáradtak bele, hogy keddenként, szinte egész nap, itt töltsék az ide-
jüket, vigyáztak a gyermekekre, kézműves körben szép alkotásokra vették rá őket 
és szüleiket, angyallá, pásztorrá, karácsonyi szereplővé varázsolták át őket néhány 
percre, szinte könyvtárnyi irodalmat hajlandók voltak áttekinteni, hogy élmény 
gazdag felvidéki utazást éljünk meg, kézbe vettek söprűt, felmosót, virágot tettek 
az asztalra, mosták és vasalták a terítőket, cserélték a kiégett izzókat, kinyitották 
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otthonuk ajtaját házi csoportoknak, szép hívogató plakátokat készítettek, írott 
evangélium olvastatásában fáradoztak, őrt álltak az ajtóban és az utcán, kedves szó-
val segítették, hogy a belépő jól érezze magát, táborhelyet takarítottak, elromlott 
tárgyakat javítottak, szennyes dugulásokat oldottak ki, advent minden napjában 
lelki ajándékokkal lepték meg mail-es olvasóikat, gyülekezeti honlap nagy szervező 
erőt, s időt megkívánó kialakításába kezdtek, képzéseken vettek részt, alapítványt 
hívtak létre, hogy az ifj úság házasságra családalapításra készülését segítsék, kisma-
mákat kicsaltak otthonukból ide a templomba beszélgetésre, éneklésre...  

…14 keresztelésünk volt, 7 leány-, 6 fi úgyermek, s egy felnőtt testvér. 11 ifj ú kon-
fi rmált, hárman felnőttként vállaltak konfi rmációi fogadalmat, három ifj ú pár kö-
tött templomunkban házasságot. Vannak 50 éve, 25 éve házasságban élő, boldog 
testvéreink. Szomorú események is terheltek minket. 33 temetési istentiszteletet 
tartottunk, 21 asszony-, 12 férfi testvértől búcsúztunk, közöttük voltak: Pethes 
Gyuláné, Selyem Istvánné, Kiss Endre, Kis Gáborné, Sándorné Kertai Judit, Né-
meth Lászlóné Zsuzsika, Surmann Gyuláné, Hegedűs Alfonz, Fodor Lajosné, Séra 
Sándorné. „…sírtunk a sírókkal.”…  

…Örömünk, hogy a karácsonyi ünnepkörben sokak által megmutatkozott a ked-
ves, jó lelkű adakozási kedv. A Filippi kör tartós élelmiszer akciójában csaknem 30 
család vett részt. Volt az esztendő egy szomorú tavaszi vasárnapján olyan perselyes 
áldozat, amellyel árvaságra jutott fi atalokat tudott a gyülekezet több mint 350 ezer 
Ft-tal támogatni! Növekedett azok száma, akik példaadó rendszerességgel, kisebb-
nagyobb összegekkel támogatták a közösség életét. Iratterjesztésünk is „megterí-
tette asztalát” vasárnapról-vasárnapra, összesen 720 ezer Ft volt a forgalom. Az 
adótörvények az elmúlt évben is lehetővé tették az 1 %-os felajánlásokat, 349 ezer 
Ft-ot utaltak át alapítványunknak…

…megváltozott a Reménység kéttannyelvű általános iskola fenntartása, r.k. egyhá-
zi intézménnyé lett. Azt gondoljuk, ez nem jelent majd komolyabb változást, ma-
radhatunk ökumenikusan nyitott intézmény, s a táblát cserélt iskola is lehetőséget 
biztosít más felekezetű tanulók felvételére… 
…Az oktatási kormányzat által meghozott törvények az egyházak számára növek-
vő kihívást jelentenek. 2013 szeptemberétől az első és az ötödik osztályban a szü-
lőknek kötelezően választani kell az erkölcstan ill. hitoktatás tantárgy közül… 

…2012-ben sokszor adtunk hálát Simeon Otthonunkért. 15 gondozott testvér 
mellett 5 főállású ápoló, ill. egy félállású vezető végezte a szolgálatot. Összeha-
sonlíthatatlan az intézményben gondozott testvérek körülménye, a rájuk fordított 
fi gyelem értéke azzal, ha valaki idős korára egyedül marad, és saját maga kell gon-
doskodjék önmagáról. Jelentősebb munkálatok is folytak az intézményben: beteg-
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szobával bővült az épület, egy első emeleti nagyobb szoba kettéválasztásra került, 
a létrejött kisszobákat felújították, ill. a beázások miatt a tetőzetnek mintegy a fele 
felújításra került. 
Szeretném megköszöni gyülekezetünk nevében dr. Kovács Attiláné Katalin csak-
nem 10 esztendőn keresztül tartó szolgálatát, miután - személyes elhatározással 
- máshol folytatja munkáját. Megértéssel fogadtuk döntését…

…Szép ünnep előtt állunk: Soós Ferencné Margit néni január 17-én 100 eszten-
dős lesz! Bár látását elveszítette, értelme ép, szívesen beszélget, és viszonylag jól 
van. Isten terve valósuljon meg életében, békességben, belső csendességben, élő 
reménységben… 

…az elmúlt esztendő végén búcsúznunk kellett Séra Sándorné Éva nénitől. Küzdel-
mes, az övéiért mindent megtenni igyekező, viszonzást talán kevésbé nyerő, mégis 
sok derűt is hordozó élete nagyon fog hiányozni… 

…Egyházi feletteseim előtt már több ízben említettem, szerencsés lenne életre hív-
ni egyházmegyénkben is az un. „szombat félévet”, amelyben a több évtizede szol-
gáló lelkészek lehetőséget kapnának, hogy gyülekezeti feladataik alól átmenetileg 
kilépve tanulmányi feladatok végzésében felfrissüljenek, és megújult testi-lelki 
állapotban folytathassák hivatásukat. Nekem is fontos lenne. Van ilyen terve az 
egyházmegyei és kerületi vezetésnek, remélem, megvalósul. 
Kis családom életében nagy események mentek végbe az elmúlt évben. Tamás 
fi améknál kislány, Ádáméknál kisfi ú született, Kincső ill. Ábel. Hálásak vagyunk 
egészségükért, mindkét édesanya megtartott életéért… 

…450 éve került kiadásra egyik meghatározó hitvallási iratunk a Heildelbergi 
Káté… milyen áldás lenne, ha a XXI. századi körülmények között, ugyanúgy meg-
találná önazonosságát Református Egyházunk, mint annak idején…   …Merre 
tartunk, s merre tartsunk? - kérdeztem már egy évvel ezelőtt is a jelentésben, s 
nem lett könnyebb a kérdésre adandó válasz. A hatalom és a pénz minden korban, 
minden nemzedékben, évszázadok tapasztalataiban jelzi: felettébb nagy a kísértés. 
Eredeti hivatásától, e világban betöltött, Istentől rendelt szolgálatától - akaratlanul 
- el ne térítse… 

…Népünk, nemzetünk életére ítéletesen, és már sok-sok esztendeje ráterhelődik 
a legfőbb politika felelősei által hamisan generált megosztottság. Üdítő lenne, ha 
olykor azt tapasztalhatnánk, nem egymásra acsarkodunk, nem egymás szájából 
akarjuk kiénekelni a sajtot, nem irigyeljük a hatalom gyakorlóit, nem lépünk fel 
vele szemben alantas szándékkal. Ugyanakkor, akik most - kivételes felhatalma-
zás alapján - igazgatják népünket, kellően bátrak lennének minden jóban, igazban, 
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erényben, határozottságban, olykor önmagukat is szükségszerűen megvizsgálva, 
vajon helyes utat, az egész népért, annak felemeléséért való utat járják-e ? 
Európai népek, nemzetek, ha becsülnek vagy nem becsülnek bennünket tán kevés-
bé zavaró, mintha magyar támadja a magyart…

KERESZTELÉSEK
(időrendben, szül.év. – ker.dátum)
Tóth Júlia (2010 – 02.19), Mészáros Balázs (2011 – 04.15), Börzsönyi Sámuel (2011 
– 05.15), Ravasz Dóra (2011 – 05.20), Papp Kitti Anita (2011 – 06.03), Göllner Bor-
bála, Göllner Zoé (2011 – 06.24), Nagy Anita Krisztina (1985 – 07.17), Kolozár Lili 
(2009 – 08.11), Kolozár Luca (2005 – 08.11), Dobráter Balázs Máté (2008 – 08.12), 
Láng Marcell (2012 – 11.04), Balázs Bence (2011 – 10.11), Ablonczy Ábel (2012 – 
11.18) – (14 fő, 7/7)

KONFIRMÁLÁSOK
(rendes konfi rmáltak – 05.27 – ABC rendben)
Boross Sámuel Géza, Demény Luca Anna, Dodity Noémi Tünde, Gerei Tamás, Kala-
pos Péter Pál, Kerekes Kamilla Dóra, Kiss Bálint, Kiss Dóra, Sándor Balázs, Sárkány 
András, Schliszka Zsófi a – (11 fő, 5/6)
(felnőtt konfi rmáltak – 05.27 – ABC rendben - szül. év)
Nyáry Kornél (1995), Horváth Zoltán (1976), Kovács Nikolett (1988) – (3 fő, 1/2)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
(időrendben)
Angyal Attila-Kiss Noémi (06.16), Kolozár Zoltár-Csillag Gabriella (08.11), Kovács 
Máté Attila-Kovács Nikolett (09.08) – (3 hzp)

HALÁLOZÁSOK
(időrendben, szül.év./életkor)
Pethes Gyuláné (1927/85), Ézsiás Istvánné (1983/82), Szabó Ilona (1927/85), 
Várady-Balogh Gizella (1927/85), Koncz István (1948/64), Selyem Istvánné 
(1933/79), Richter Józsefné (1921/91), Kiss Endre (1923/89), Szabó Jánosné 
(1938/74), Ujj Attila (1941/71), Kósa Sándor (1926/86), Zelles Károlyné (1922/90), 
Kis Gáborné (1927/85), Balogh József (1929/83), Sándor Miklósné (1957/55), 
Antal Gyula (1949/63), Bljugyin Sándor (1926/86), Németh Lászlóné (1956/56), 
Surmann Gyuláné (1922/90), Főmel Lórántné (-), Hegedűs Alfonz (1933/79), Fo-
dor Lajosné (1946/66), Göncző István (1967/45), Bíró Istvánné (1921/91), Kohán 
István András (1938/74), Erdei Sándorné (1927/85), Jakab Bertalanné (1920/92), 
Mészáros Dénes (1953/59), Kiss Kornélné (1937/75), Kemény Sándorné (1924/88), 
Séra Sándorné (1937/75), Garai Lászlóné (1943/69) – (33 fő, 21/12)
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2013

„Amiket hallottunk és tudunk, elbeszéljük…tudja meg ezt a jövő nemzedék...”  
(Zsolt 78,3-6)

OTTHONUNK, RÓZSATÉR – (Lk 15,11-31)

…Ebben az Otthonban, onnantól kezdve, ahol Jézus belefog a történetbe, perc-
nyi nyugalom sincs, feszültség-feszültségre halmozódik, drámai helyzetek váltják 
egymást, a látszólagos nyugvópontok mélyén hatalmas erők feszülnek, bármi, bár-
mikor robbanhat, s robban is, az elbeszélés sok pontján érezzük, hogy minden, 
mindenestül szét fog hullni, egy fabatkát sem adnánk a megmaradásért…

…Milyen Otthon a mi gyülekezetünk? Pontokba-kérdésekbe szedtem…

1.   A nagyobbik, tékozlás nélküli fiúk gyülekezete közösségünk?

2.  Találtak benne helyet, elfogadást hazatért tékozló fiak is?

3. Lettek közöttünk, valamiféle észrevétlen folyamat okán, valamikori 
tékozlókból nagyobbik fiú lelkiségét megtestesítő emberek?

4.  Együtt van Otthonunkban az elveszett fiak fájó hiánya, s az elhidegült, 
szívtelen, válogatós nagyfiús lelkület? Nem ellentmondás-e kettő?

5. Érzékeljük-e, hogy nem csak a „mélységekben” van elveszettség, hanem 
a „magasságokban” is?

6. Vannak-e út menti, vétlen találkozások, kint a „mezőn”, ahova van 
útja a nagyobbik, kötelességtudó fiúnak, s van csámborgása a kisemmi-
zettnek, a nincstelennek? S ha igen, mit gondol egyik a másikról? Csak 
gondolnak, vagy szólnak is? Akarnak, mernek szóba elegyedni?

7. Elvesznek-e egészen az elveszettek, és keménylelkűek-e egészen a szen-
teskedők?

8. Milyen ereje és hatása van annak, hogy bent és kint, itt is és ott is az 
Atya szeretete tiszta, igaz, és rendíthetetlen?
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9. Mit gondolnak az elveszettek az igazak Atyjáról, és mit gondolnak az 
igazak az elveszettek Atyjáról?

10. Tudják bent is, kint is - s ha nem, miért nem - hogy az Atya szíve mindig, 
mindenütt, és mindennek ellenére tág terű, és onnan soha ki nem kerül 
sem egyik, sem másik fiú? Hogy az Atya szívében szövetség van a kisebbik 
és a nagyobbik fiú között?

11. Tud-e arról a nagyobbik fiú, mit mondott az Atya a kisebbiknek: „Ez 
az én fiam, meghalt és feltámadott, elveszett és megtaláltatott.”? S tud-e 
arról a megtért kisebbik, amit a nagyobbnak mondott az Atya: „Fiam, te 
mindig velem vagy, és mindenem a tiéd. Vigadnod és örülnöd kellene...” ?

Otthonunk, Rózsatér. 2013-ban megélt életünk tehát mire fi gyelmeztet?...

…Wass Albert egy elbeszéléséből (Sodoma népe csodálkozik) idézek: 

„Egyszerre csak egy gyerek jött valahonnan. Kezében egy fácskát hozott, s egy repedezett 
ásót.  Megállt, nézelődött keveset, aztán ásni kezdett.
- Mit csinálsz? - kérdezte meg egy idő múlva az, amelyik valamikor úr volt.
- Fát ültetek – felelte a gyerek egyszerűen.
- Minek?
- Hát, hogy virágozzék, s gyümölcsöt teremjen!
Egyszerre szóltak rá mind a hatan.
- Megállj! Előbb tudni kellene, hogy mi volt a hiba... hogy érdemes-e vagy sem... hogy mik 
az igazi törvények... hogy van-e termőföld a kövek alatt? - mondták.
- Megállj – tiltakozott a pap – Isten nem tűri a gyümölcsfákat.
A gyermek rájuk nézett és nevetett. 
- Furcsák maguk- mondta.
Azzal elültette a fácskát a kőtörmelék közé, majd felnézett az égre és így szólt, egészen 
egyszerűen.
- Édes Jóistenem, most adhatnál egy kis esőt, hogy gyökeret verhessen a fám!
És abban a percben elkezdett esni csöndesen az eső.”…

…nem az a hiányunk, hogy nincs gyermek a gyülekezetünkben. Sok gyermek van. 
Óvodában és iskolában, családi otthonokban. Hanem a felnőttekből hiányzik, be-
lőlük veszett ki a gyermek hangja, lelke, tisztasága, bátorsága, hite. A felnőttben is 
szükséges gyermeki természetesség hiányzik…
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…Otthonunkban, Rózsatéren, sok-sok felnőttet látok. Ezernyi tapasztalatot hordo-
zókat. Sebzett szívűeket, betegséget átélőket, árvákat és gyászban lévőket, küzdő-
ket és fáradtakat. Egészen kimerülteket és egészen elszürkülteket. Az öröm és derű 
nélkülieket. Akik akarják, hogy sírjanak mások is a sírókkal, de nem akarnak örül-
ni az örülőkkel. Akik éhezik és szomjazzák az igazság igéit, de sosem elégíttetnek 
meg. Akik sírnak, akik szenvednek, de nem találnak vigaszt, és nem hordoznak élő 
reménységet. 

Látok Dávidokat, akik otthon maradnak, amikor a királyok háborúba szoktak men-
ni, és akaratlanul is „Betsabénál” kötnek ki. Látok Illéseket, akiket annyira kimerít 
és megijeszt Isten ítélete, hogy menekülnek minden felelősség és feladat elől. Látok 
Jónásokat, akiknek elegük van abból, hogy Isten irgalmas és nagy kegyelmű, és nem 
járják a küldetés útját. Látok olyanokat, akik mindig odacipelik az oltár elé a tetten 
ért bűnösöket, de nem képesek azt mondani: „Én nem kárhoztatlak téged, eredj el, és 
többé ne vétkezz!” Látok szorgalmasokat, fáradozókat, olyanokat, akik szinte hátuk-
ra veszik a közösséget, elől járnak a feladatokban, de mégsem sugárzik belőlük a szol-
gálat öröme. Látok hitet és reménységet hordozókat, akik már annyira várják-várják 
az eljövendőt, hogy amit még éppen tenni kellene, nem tartják fontosnak.... Láttam 
olyanokat, akik semmit sem akarnak már ültetni Isten kertjében, mert nem hiszik 
azok jövőjét, sőt ami szárba szökne, azt is gyomnak ítélik, s ki akarják szaggatni… 

…És látok gyermekeket, és olyan gyermeki lelkiséggel megáldott vonzó ifj akat, fel-
nőtteket és idős testvéreket, akik egész egyszerűen csak itt vannak, élnek, derűsek, 
kedvesek, hisznek, bátrak, és nem raknak sem a maguk sem pedig mások vállára 
hordozhatatlan terheket az ítélkezésből, a pletykákból, a rosszindulatból, a sértő-
désből, a megbocsáthatatlanságból. Látok gyermekeket, akik ki merik mondani, 
„szeretlek”, láttam, hallgattam és érintettem fi atalokat, akik megfogták az ember 
kezét és vállát tiszta szívvel, s bár csak néhány lépésnyit, de segítettek a tovább-
haladásban. Láttam idősotthoni felnőttet, aki egy egyszerű áhítatot követően, 
hangosan és tiszta szívből belekiáltotta a térbe: „Isten fi zesse meg!” Láttam idős 
asszonyt, aki 11 évvel ezelőtt elveszítette lábai épségét, pedig mást sem tett addig, 
mint látogatott, jött, ment, ápolt, gondozott, s amikor e balesetet átélte, s később 
is, szüntelenül csak ezt mondta, lábam már nincs, de vannak szárnyaim, s tele-
fonon alakította ki lelkigondozottjainak körét. Láttam sok-sok évvel ezelőtt olya-
nokat, akik hozták magukkal a kis álomfácskáikat, egyik is, másik is, és mit sem 
törődtek azokkal, akik azt mondták, nem szakszerű, nem ez a profi lunk, nem ez 
a küldetésünk, nem ettől olyan Rózsatér, amilyennek lennie kell, és csillogó szem-
mel elültették álomfácskáikat és még imádkozni is mertek. Ma már nem láthatom, 
mert Nagyszékelyre került, s mert Isten már magához emelte, de valamikor az ál-
mok álmodója volt, s nem volt nála gyermekibb ifj ú. És látok még olykor-olykor 
ma is ilyeneket, valahonnan, ki tudja, honnan, a lélek milyen áldott mélységeiből, 
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különös virágoskertjeiből egyszer csak magokkal teli kis kosárkával érkeznek és 
derűvel ültetnek. Láttam olyanokat, akik nem fontoskodtak, de hittek Isten min-
dennél fontosabb áldásában....

…Némelyek elveszik a levegőt, mások felfrissítik. Némelyek válogatnak abban, kit 
is szeressenek kevés választottjuk közül, mások itt is, ott is tündérekre, s angya-
lokra találnak. Némelyek már csak küszködve mutatják, hogy hisznek, de rögzült 
látásuk a márványnál is keményebb, némelyek pedig törékenyek, mint a nádszál, és 
mégis mondják, hiszek Uram, de légy segítségül hitetlenségemen. Némelyek akar-
va-akaratlan gáncsolnak, rosszakarók, ellendrukkerek, sokszor könnyen a földre 
rogyva gyorsan jajt kiáltanak, mások pedig próbálkoznak a „lelki matrózjárással”, 
jót kívánnak, és ha elesnek, nagyon igyekeznek, hogy úgy álljanak talpra, hogy ne 
okozzanak vele másoknak gondot. Némelyek nagyon észre akarják magukat vé-
tetni, és  sok kedves arcot eltakarnak, mások észrevétlenek, és mennyi mindent 
láttatnak mások jóságából, tisztaságából… 

…Voltak, akik kikérték vagyonukat. Mint korábbi években is történt. Elmentek. És 
a mi szemeink elől elvesztek. Lehet, hogy más igaz otthonra leltek, lehet, hogy va-
lahol éheznek, nyomorultak és fázik a szívük. Voltak, akik visszatértek. Megtértek. 
Mit sem törődtek a korábbról ismert itteni nagyfi ús önteltséggel, annál inkább át-
melegedtek az Atya szeretetében. Voltak, akik dohogtak, ez sem jó, az sem jó. Sem-
mi sem jó. Ügyesebbnek, engedelmesebbnek, megtértebbnek, hívőbbnek, áldozat-
készebbnek, kevésbé tékozlónak kellene itt lenni – mondták.  És voltak, akik kisebb 
tehetséggel, kevesebb ügyességgel, de odaadó magatartásukra áldást nyertek…

…Lehet, most kevesebb volt az örömünk, de nem fogja hagyni az Atya szíve és sze-
retete. Lehet, hogy most felnőttebbek voltunk a felnőtteknél, és jobban elfojtódott 
a drága gyermeki, de nem fogja hagyni az Atya szíve és szeretete. Talán jobban 
elfáradtunk, mert nem kértük és fogadtuk el a megújító kegyelmi erőket, de nem 
fogja hagyni az Atya szíve és szeretete, hogy így maradjon. Talán ítélkezőbb lett a 
lelkünk, szent igazságok őrlő erejében éltünk, és nem volt  szívbe engedett ereje 
Isten megbocsátó hatalmának, de az Atya szíve és szeretete nem fogja hagyni. 
Otthonunk, Rózsatér nem a mi kezünkben van. Csak néha hagyja Isten, hogy bű-
neink büntetései utolérjenek, még a szívünk is elhagyjon, de nem fogja hagyni, 
hogy mindez így is maradjon. Nem a mi kezünkben van a megújulás, de nem akarja 
azt éreztetni Isten, hogy nem vagyok érte felelősek. Nem különféle gerjedelmeink 
alapján fogadja el kitartó imádságainkat Isten, de megkönyörül rajtunk, beszél ve-
lünk, és megadja azt, amire valóban szükségünk van. 

…Tímár Ulla, Skultétyné Fekete Katalin, Király Levente lelkészeink szolgálatait kö-
szönjük. Valamikori anyagyülekezetében az elmúlt évben, már nyugdíjasként helyét 
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keresve és találva szolgált közöttünk Ablonczy Zsolt lelkipásztor, evangélizációs es-
téit a hit nemes harcairól nem felejtjük. Bár két volt teológusunktól, Vass Rékától 
(doktori iskolát kezdett) és Dobó Ágotától (Alsónémedibe került) befejezett tanul-
mányaik miatt részben el kellett köszönnünk, maradtak még közöttünk lelkipász-
tori pályára készülők, s nem keveset vállaltak szervezésben, áhítatban, igeszolgá-
latban. Köszönjük Ablonczy Áron és Tihanyi Kristóf hűségét a megszeretett Zenit 
alkalmak folytatásában. Örömünk, hogy befejezte levelező teológiai tanulmányait 
Komáromban Barcsa András, s itt Budapesten, a Sola Scriptura Teológiai főiskolán 
Horváth Ildikó. Mindketten igehirdetéssel is megajándékoztak bennünket… 

…Kovács Attila 2000-ben László Gábortól átvett stafétabot alapján, már 15. gond-
noki évét éli. Pásztor Lajos missziói gondnokunk egy alkalommal összeszámolta, 
több mint 20 különböző kisebb-nagyobb megbízatása van. Presbitereinkre sok há-
rult. Kisközösségi alkalmakon való részvételben, közösségépítésben, szervezési fel-
adatokban, istentiszteleti ügyeletekben, igazgatótanácsban, munkacsoportokban, 
Lévita körben, Filippi körben, pénzügyi, műszaki, kommunikációs területeken, 
hangfelvételekben, fotózásokban, templomtakarításban, vidám kolbászkészítő 
napban, telefonos szerződések szervezésében, honlapkészítésben, nyomdai anya-
gok létrehívásában, táborhelyek gondozásában, épületfelújításokban, kerékpártá-
roló kiépítésében, megújult adatszolgáltatás kidolgozásában és lebonyolításában...  
Gyermekeink és ifj aink sem maradtak bizonyságtételek és tanítások nélkül. 

…Nagy Béláné Eszter, Dobóné Márta, Dobó Márta, Dobó Ágota, Ablonczyné Éva, 
Bíró Éva, Pénzes László, Bartha Anikó, Haraszti Zoltán és felesége Viktória, Uttry Or-
solya, Soós Katalin, dr. Osán János, Orián Julianna, Kiss Dóri, Dodity Noémi, Király 
Levente és felesége, Csehi Gábor és felesége. Hála értük. Köszönjük hűségüket hétről-
hétre, és azt a sok-sok lemondást, ami a helytálláshoz kellett. Gyermekistentiszteleti 
kis- és nagycsoportban, kézművességben, kisebb gyermekek születésnapi számon-
tartásában, kismama körben, tavaszi gyermekevangélizációban, gyermekkarácsonyi 
- ifj ak szolgálatával dúsított - ünnepben, családi istentiszteleteken, iskolai csoportok 
felkészítésében, hitoktatásban, hétkezdő áhítatokban az óvodások-iskolások között, 
továbbá pénteki ifi  estékben, ifj úsági hétvégékben, az otthon ajtaját számtalanszor 
megnyitó ifi munkatársi megbeszélésekben, ifi  fél hét szervezésében, az elmúlt évben 
is kialakított, „Halássz!” címet hordozó imaszobában, s különös fordulatokkal telt 
Férfi nap újbóli létrehívásában. Legfőbb ifi  segítőink: Schliszka Csaba és felesége Esz-
ter, gyermekeik legtöbbje, Huszár Márta, Lajos Ágnes, Rácz Gábor, Dobráter Janka, 
Abrók István, Ablonczy Judit és Áron, Tihanyi Kristóf, Bense Dániel, Pénzes László 
és még sokan mások... Emlegetem táborozásainkat, Szabadságforráson és Tahiban. 
3 gyermekhetet, ifj úsági és gyülekezeti hetet hívhattunk létre, összesen közel 200 
résztvevővel, örömmel voltunk presbiteri és konfi rmandus hétvégén Piliscsabán, és az 
egész gyülekezettel, zsúfolásig töltve, több mint nyolcvanan a Mátraházi üdülőben. 
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…idén, a jubileum okán, hogy minél többen egyszerre, együtt lehessünk, többge-
nerációs táborozásra készülünk Berekfürdőn, már az őszön elkezdtük az előkészü-
leteket... 

…Énekkarunkat, hűséges tagjait, karvezetőnket (Bartháné Ábrahám Katalin), kán-
torainkat (Csernus Szilvia,  Kovács Attila, Kun Elemér, Scheuringné Verényi Erika, 
Oláh István), zenés-énekes ünnepi szolgálatainkat emlegetem, a várva várt, s végre 
megvásárolt, 1 éves Roland FP4F típusú digitális zongorát... 

Felnőttjeink is találhattak évközbeni közösségi alkalmakat. Házasköreink (Nagy 
Béla és felesége, Pásztor Lajos és felesége, Kóra Károly és felesége, Király Levente és 
felesége, Csehi Gábor és felesége) Nikodémus körünk, Simeon Otthonunk biblia-
órái (Tímár Ulla), keddi gyülekezeti bibliaóránk (HK sorozat) és imaóránk (Pásztor 
Lajos), Gájusz körünk, iskolai pedagógus bibliaórák (Skultétyné Fekete Katalin), 
az ifi  házi csoportja (Tihanyi Kristóf), s az elmúlt évben is kétszer, Pünkösdkor 
és Adventben létrehívott Fehér asztalos közösségi együttlétek (Dobóné Márta és 
segítőtársai) tették lehetővé, hogy egymás hite által épülhessünk. Miklósy Zsolt és 
felesége Judit „Bi-Fi” néven egyesületet létrehívva a házasságra felkészítés tanul-
mányi anyagait készítették el, s ahova hívták őket, szeretettel mentek. 
Külön felemlegetem buszos gyülekezeti kirándulásunkat Délvidéken, amely szé-
pen illeszkedett kárpát-medencei sok éves utazási programunkhoz…

…Nagyon nehéz év után van Simeon Otthonunk. Az állami támogatás igen szűkös, 
s minden dicséretet megérdemelnek azok a munkatársak, akik, bár nem emelked-
tek a juttatások, ugyanolyan odaadással dolgoztak. Huszár Márta idősotthon ve-
zetőnk, mint minden más területen csak teljes odaadással tud és akar fáradozni. 
Nehézkes, hosszú folyamat volt, de esztendő végére egy jelentősebb állomásához 
jutott a tervezett egyháziasítás, reméljük, hogy a fi nanszírozottság kedvezőbb lesz, 
a normatív források mellett az egyházi kiegészítő támogatás is hamarosan megje-
lenhet. Idősotthonunkban magas életkort megérő, az otthon falai között sok-sok 
éve jelen lévő ellátottak is azt jelzik, gondos, szerető fi gyelem alatt élnek, az ápo-
lók közöttük is az ápolóvezető (Kapin Ágnes) dicséretesen helytállnak, Vass Béla 
doktorral együtt. A lelki források is felfakadtak miközben Tímár Ulla hétről-hétre 
hűséggel ellátta az igeszolgálatokat, s jól esett minden testvérnek Ablonczy Judit 
rendszeres gyógytornás kezdeményezése, s az ezermester-mindenes Mátrai Gyuri 
nélkülözhetetlennek bizonyult...  

…Iskolánk, óvodánk telített, Kispesten jó híre van, a szülők bizalommal hozzák gyer-
mekeiket… Jelentősen növekedett a pedagógusbér, az a reményünk, hogy a nevelés-
ben, oktatásban résztvevő valamennyi munkatársra kiterjeszti az emelt támogatást a 
kormányzat… Jelenleg 184 tanulóért, s 48 óvodás gyermekért felelünk... Öröm látni 
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a teljesen telt templomot ünnepi alkalmakon, közel 500-an szorongunk az erre már 
szűk terekben (300 férőhelyes a templom), s jó látni, hogy szívesen visszajönnek rég 
volt tanulók is, többek között érettségiző évükben, újabb áldásért… 

…Első ízben megvalósuló tanulmányi hetünket is felemlegetem (Evangéliumok és 
evangélisták – újszövetségi bevezetéstudomány), nem csak kiváló, s nagy tudású 
előadónk, dr. Balla Péter, KGE rektor megtisztelő jelenléte okán, hanem mert ha-
gyományt teremtően ennek keretében jött létre presbitereink és pedagógusaink 
derűs találkozása, vacsorás asztalközössége. 
Itt említem dr. Sinóros-Szabó Katalin művészettörténész-angol tanár nemes lelkű 
vállalását, aki vizsgára is felkészítő nyelvtanítást vállalt közösségünkben térítés-
mentesen, ill. említem, hogy otthont adott a templomunk Pécsi Rita egyetemi do-
cens előadássorozatának…

…A hirdetett ige gyülekezetünkben mindig kiegészült, s nem jelentéktelen mér-
tékben az iratterjesztés szolgálatával… Az 1979-ben megkezdett, s 34 esztendőn 
át hűséggel és sok fáradsággal betöltött szolgálat után Bartha Sándorné Klára és 
kedves férje Sándor, fogyó erejük miatt kérték a felmentésüket… gondos előkészí-
tés miatt, egyetlen vasárnap sem marad iratterjesztés nélkül, hiszen már belépett 
a szolgálatba Molnár Anikó és Horváth Ildikó… 

…Köszönjük Barcza András nemes lelkű felajánlását, aki korábbi nyomdai kiadvá-
nyai egy részét rendelkezésre bocsátotta, a befolyó önkéntes adományokat a jubi-
leumi esztendő felmerülő kiadásaira ajánlotta. Örömünk, hogy 10. verseskötete 
megjelenését ünnepelhette Balázs Károly testvérünk…

…Összesen 25 keresztelésre került sor, ebből 5-en felnőttként lettek keresztelve, 3 
férfi  ill 2 nő, a megkeresztelt gyermekek között 10-10 leány és fi úgyermek volt. 
Májusban együtt konfi rmáltak ifj ú és felnőtt testvéreink. Ifj ak 7-en voltak, vala-
mennyien fi úk, felnőttek 4-en konfi rmáltak, 3 nő, 1 férfi . 
Házassági megáldatásra 5 alkalommal került sor.

…Új arcok, gyermekek, ifj ak, szülők, családi közösségek is ránk találtak az elmúlt 
évben. Szeretettel köszöntjük őket, s szívből kívánjuk, hogy lelki otthonukká le-
gyen Rózsatér… 
Gyászesemény, temetés 36 alkalommal volt, 22 nő, és 14 férfi testvértől búcsúz-
tunk… Kötelező tiszteletadásunk elhunyt testvéreinkről megemlékezni, különö-
sen is azokról, akik élete egybeforrott a közösség életével. Schilling Gyuláné Klára, 
Jókai Károlyné Margit néni, Laiter Sándor ifj ú, gyermekotthoni barátunk, Tóth 
Józsefné Kati néni, Verpeléti Antalné Zsuzsa néni, id. Oláh István, Bedő Károlyné 
Ida néni, Kuti Illésné Marika néni élete, nagyon közel állt hozzánk, megrendülten 
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vettünk tőlük búcsút. Említem, hogy tán ezer főt is meghaladó gyászközösségben 
kellett elköszönnünk Tatabányán, legnagyobb fi útestvéremtől, Ablonczy Dánieltől. 
Nagyszékelyen lelkésztemetés volt, valamikori egyik meghatározó iskolaalapítónk, 
Jacseva Jordánka élete zárult le súlyos betegséget követően. Joó Sándor mondatai 
segítsenek: „...aki meglátta a Názáreti Jézusban a Krisztust, az Isten Fiát, annak szá-
mára az idő nem múlik, hanem telik...ha pedig telik, akkor nő, minden nappal közelebb 
visz a kiteljesedéshez...a telő idő megérlel, a telő időben a halál nem kapuzárás…”

…Örömünk, hogy közösségünk több tagja részese egész egyházunk szolgáló éle-
tének. Ablonczyné Vándor Margitka és Magyaródi Ildikó a Halacska óvoda fe-
lelősei, nyugdíjasként ugyanott munkatárs Kokavecz Sándorné Rózsika, a biai 
gyülekezet iskolájának igazgatója Ábrahám Ferencné, az idei évben a Ráday 
Kollégium épületében megnyílt Bibliás könyvesbolt vezetője Füléné Miklóssy 
Hajnalka, ugyanott a Bibliamúzeum vezetője Tímár Ulla lelkésznő. Füle Tamás 
a Parókia portál felelőse, ennek munkatársa Dobó Márta. A Kálvin Kiadó gondo-
zásában már nem először jelenhetett meg Barczáné Michna Ágnes gondozásában 
gyönyörködtető kötet, a KGE titkárságán dolgozik Király Levente. Tervezési, ki-
vitelezési munkálatok jelentős részében van jelen Nagy Béla, Schliszka Csaba, 
Horváth Gyula és Ablonczy Pál, többen tagjai a Bethánia Szövetség vezető tes-
tületének, sok helyen szolgálhatott Vándor Gyuláné Margitka és Baján élő, félig-
meddig most is önmagát rózsatérinek valló Michnáné Ablonczy Ágnes és férje, 
Ottó. Az országos kiterjedtségű Missziói Szövetségnek Ablonczy Zsolt az elnö-
ke. Gyülekezetünkből is van állandó munkatársa a Bibliaolvasó Kalauznak, ill. a 
Fénysugarak kis kötetnek. Magas egyházi elismerésben részesült sok évtizedes 
pedagógiai munkásságáért Soós Katalin. Hála értük… 

…Köszönjük a Hollandiából érkezett használt ruhát, a hűséges munkatársakat, Ta-
kács Magdi és Erzsike jókedvű helytállását…

…közel 11 millió Ft a gyülekezetei teljes áldozathozatal mértéke, 1 millió Ft-tal 
haladja meg az előző évit… 
…Illesse köszönet mindazokat, akik segítették a Filippi kör új kezdeményezését. A 
rászorulóknak az elmúlt évben két ízben is gyűjtéssel-felajánlással biztosíthattunk 
tartós élelmiszer adományt, ill. néhány családot pénzadománnyal támogattunk… 

…Minden áldozatért presbitériumunk és gondnoktestvéreim nevében is szeretnék 
köszönetet mondani.. 

…Emlegettük már korábban, intézményeink fi nanszírozása elsősorban az állami 
normatív támogatásokra alapul, a gyülekezet élete viszont semmilyen rendszeres 
állami támogatásban nem részesül, teljesen a hívek adományából él…  
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…30. szolgálati évemet kezdtem az elmúlt őszön. Fizikai, szellemi teljesítőképes-
ségem zenitjét lassan-lassan, az évek múlásával bizonnyal elhagyom. Hálás vagyok 
Istennek, hogy eddig nem terhelt komolyabb betegség, egészségben vagyok. Nem 
csak a gyülekezet életterében, hanem az iskolában, óvodában olykor a Simeon Ott-
honunkban, öröm volt helytállni. Változatlan a rendszeres a szolgálat a Gyöngyvi-
rág u-i gyermekotthonban, ill. a Gergely u-i nyugdíjasházban… 

…Szavakba nehezen önthető örömöt jelent családom minden tagja, a már önálló-
sodottak, s akik még velünk élnek. Unokáim (Kincső, Ábel) nagyon megszépítik 
azokat az időket, amit velük tölthetek. Áldom értük Istent.

KERESZTELÉSEK
(időrendben, szül.év. – ker.dátum)
Kazinczy András (2012 – 01.28), Zsolnai Sára (2011 – 04.21), Kolozár Zoltán 
(1977 – 05.19), Farkas Tímea (1990 – 05.19), Rákosi Richard (1998 – 05.19), 
Csehi Noémi (2010 – 05.26), Csehi Klára (2012 – 05.26), Takács Milán (2012 – 
06.02), Takács Márton (1981 – 06.02), Kovács Fruzsina (2012 – 06.09), Füredi 
Flóra Ditta (2012 – 07.07), Orbán Arisztid Gábor (2012 – 07.21), Rusznyák Dóra 
(2012 – 07.28), Konfár Dominik (2013 – 08.04), Bóka Zsuzsanna (2013 – 08.11), 
Kovács Brúnó (2011 – 08.18), Kovács Zénó (2012 – 08.18), Fischer Máté (2006 
– 08.25), Fischer Lilla (2010 – 08.25), Lencsés Nikolett Szilvia (1986 – 10.06), 
Halász Attila (2010 – 10.06), Sziládi Zsolt Csaba (2012 – 11.17), Kövesdi Eszter 
Anna (2008 – 11.24), Bassi Nóra (2011 – 12.08), Horváth Kira Viktória (2013 – 
12.22) – (25 fő, 13/12)

KONFIRMÁLÁSOK
(rendes konfi rmáltak – 05.19 – ABC rendben)
Dobráter Dániel István, Kémenes Áron, Kiss Gábor Sámuel, Lovász Ákos Levente, 
Makrai Péter, Marczisák Bence, Rákosi Richárd – (7 fő, 0/7)
(felnőtt konfi rmáltak – 05.19 – ABC rendben – szül.év)
Horváth Beatrix (1976), Kolozár Zoltán (1977), Huszti Ilona (1949), Farkas Tímea 
(1990) – (4 fő, 3/1)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK
(időrendben)
Jean Pascal Chesnel-Ablonczy Réka (01.05), Göcsei Gábor-Raksányi Zsófi a (04.20), 
Ribári László-Pásztor Szilvia Eszter (07.13), Szilágyi Gyula-Kokavecz Ildikó (07.27), 
Berecz Albert-Matéz Zsanett (09.07 – (5 hzp)
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HALÁLOZÁSOK 
(időrendben, szül.év/életkor)
Schilling Gyuláné (1939/74), Takács Sándor (1942/71), Gonda Attila (1930/83), 
Szakács Lajosné (1930/83), Horváth Béláné (1929/84), Horti Éva (1959/54), 
Szernecz László (1941/72), Sárdi Imre (1948/65), Barkóczi Lajosné (1920/93), 
Tárczy Valéria (1945/68), Balázs Imréné (1923/90), Magera Rudolfné (1927/86), 
Jókai Károlyné (1915/98), Jónás Erzsébet (1926/87), Lajter Sándor (1990/23), 
Tóth Józsefné (1927/86), Sárkozi Pálné (1911/102), Király Miklós (1936/77), 
Vladár József (1922/91), Koszorús Zoltán (1970/43), Sápi Gézáné (1928/85), Papp 
Ernőné (1929/84), Verpeléti Antalné (1925/88), Szántó László Zoltánné (1945/68), 
Konta Andrásné (1927/86), Horváth Zoltánné (1922/91), Oláh István (1915/98), 
Jagos Jánosné (1944/69), Kohut István (1932/81), Czakó Enikő (1964,49), Tóth 
Ferenc (1935/78), Bedő Károlyné (1938/75), Bíró István (1920/93), Kovács Gyula 
(1931/82), Erőss Attila (1939/74), Kuti Illésné (1914/99) – (36 fő, 21/15)

2014

Elkészült lelkészi jelentésből még nem tudok idézni.
Az egész gyülekezet emlékezésre, hálaadásra késztető ünnepi évben van. Hónap-
ról-hónapra és hétről-hétre „emlékezünk a megtett útról”. 

Magunk mögött hagytuk januárban a házasok többnemzedékes nagytalálkozóját. 
Februárban hasonlóképpen találkoztunk régvolt, s mai presbiterekkel. Márciusban 
Rózsatéri kötődésekben és emlékekben gazdag lelkészek, professzorok voltak az 
evangélizáció igehirdetői (Szénási László, dr. Szűcs Ferenc, dr. Nagy István, Végh 
Tamás, dr. Szabó István – „Hiszek ?!”) áprilisban ismét megtöltöttük Mátraházát, 
ilyen sokan még nem voltunk az üdülőben, s mindig örömünk, hogy jönnek fi atal-
jaink is. Május az ének-zene jegyében telt, ifj úsági zenekarok találkoztak, énekel-
tek „retrós Zenit” istentiszteleti keretben, énekkarunk pedig, orgonajátékkal (dr. 
Bódiss Tamás) gazdagított énekes istentisztelettel dicsérte az Urat. 

Külön kell megemlékezni a nyáron sorra került berekfürdői többgenerációs együtt-
létünkről. Komoly előkészületeket igényelt, pontos felmérést, kívánják-e annyian, 
hogy valóban belefogjunk, s már az előjelek biztattak bennünket. Terveztük, s elké-
szített, harmonika szerű, szép éves ünnepi „forgatókönyv” is erre ösztökélt, legyen 
most „táborok a táborban” nagytalálkozó, s ha még ezenfelül támad igény, legye-
nek a „Forrás” mellett gyermek és ifj úsági napok, s persze ne maradjon el ugyanott, 
nyár elején a „Férfi ak napja”, s nyár végén a 55. évfordulós találkozó sem. 
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Felettébb megsegített, megáldott terveinkben a kegyelmes Isten! Sok volt érte az 
imádság. Mindenre sor kerülhetett, s mindenben - ezen a nyáron most kicsit más-
ként - áldást nyert a gyülekezet. Sokan segítettek, lettek munkatársak, szükség is 
volt rá a táborozás előtt és közben, ezúton is szeretnék köszöntet mondani. Je-
lentős anyagi forrást biztosítva, meg tudtuk oldani, hogy senkinek – aki szívesen 
jön - ne legyen kifi zethetetlen a táborozás 5 napja. Megköszönöm, hogy sokan – 
anonimitásban maradva - nyújtottak többeknek támogatást. A következő években, 
ha Isten éltet minket, visszatérünk hagyományos és kedves táborozós helyeinkhez 
(Szabadságforrás, Tahi), de kerek évfordulós években elképzelhető, hogy újra pró-
bálkozunk ilyen áldást ígérő konferenciákkal. 

Ünnepi évünk hétről-hétre szemlélhető és olvasható anyaga az az 52 vallomás 
(esztendő végéig), amelyet hálaadással emlékező testvérektől olvashatunk, a fali-
táblánkra folyamatosan kiteszünk. Tervünk, hogy az esztendő eltelte után, egybe-
gyűjtve, kis füzetben megjelentessük, kézbe adjuk.

Amikor e sorokat írom, a Hálaadás hetére, első és záró vasárnapjára, egyszerű kiál-
lításunkra, évfordulósaink megáldására, generális vizitációra, ünnepi szeretetven-
dégségre készülünk. 
Oktatási intézményünk évnyitó ünnepségén Illés Dávid esperesünk derűsen, gyer-
mekszerűen, örömünkre szolgált, várjuk a püspöki látogatást. 

Az esztendő hátralévő hónapjaira is jutnak programok az ünnep évében: október 
végén 4 napos buszos kirándulás tervezünk (Felvidék, Szepesség, Zakopáné, Krak-
kó), novemberben tanulmányi hetünk lesz, jegyességi, házassági, családépítési, 
kapcsolati kérdésekkel (reményeink szerint Komlósi Piroska pszichológus, ill. a 
Bethesda kórház gyermekpszichológusa, Loós Anita jön közénk), s lesz pedagógu-
sok-presbiterek ismételt vacsorás találkozója. December elején (Mikulás napján) 
játékos, vidám „dzsemborit” tervezünk, három nemzedékeset, tornateremmel, 
nemzedékek focimeccseivel, sorjátékokkal, 70 táblás sakkszimultánnal, bográcsos 
fi nom étellel. S az év  végén, ünnepi évünk „koronás” zárásaként, valamennyi kis-
csoportunk összefogásában, nagyközösségi jubileumi szilveszterezést!
Imádkozzunk érte, hogy lélekben, testben, barátságban, közösségben, emlékezé-
sekben áldást-áldásra nyerhessünk!

KERESZTELÉSEK - augusztus 31-ig
(időrendben, szül.év – ker.dátum)
Vető Lilla (2013 – 04.21), Göcsei Gábor (1978 – 05.25), Qazim Jázmin (2000 – 
05.25), Töttös Dániel (2000 – 05.25), Panyi Jázmin (2012 – 06.01), Wallon-Hárs 
Kende (2013 – 06.09), Ágoston Emma (2014 – 06.15), Bartha Attila (2011 – 07.06), 



Bognár Jázmin Tessza (2011 – 07.06), Pap Csaba (2011 – 08.03), Csuti Dániel 
(2014 – 08.10) – (11 fő, 5/6)

KONFIRMÁLÁSOK
(rendes konfi rmáltak – 05.25 – ABC rendben)
Beregi Botond, Kóra Péter, Pintér Balázs, Qazim Jázmin, Sándor Eszter, Skultéty 
Tímea, Székely Beáta, Töttös Dániel, Varga Jázmin, Vörös Péter - (10 fő, 5/5)
(felnőttként konfi rmáltak – 0525 – ABC rendben – szül.év)
Göcsei Gábor (1978), Soós Ildikó (1972) – (2 fő, 1/1)

HÁZASSÁGKÖTÉSEK – augusztus 31-ig
(időrendben)
Skernyók Gergő-Füle Imola (08-03), Rézsó János-Varga Ágnes (08.16), Kocsi Fe-
renc Péter-Ribb Adrien (08.30) – (3 hzp)

HALÁLOZÁSOK – augusztus 31-ig
(időrendben, szül.év./életkor)
Somogyi László (1950/64), Csémi Nándorné (1940/74), Darnai Dániel (1985/29), 
Farkas Zoltán (1985/29), dr. Molnár Andrásné (1935/79), Börzsey Andorné 
(1932/82), Kocskovszki Lajosné (1952/62), Rövid Kálmán (1949/65), Laczó 
Györgyné (1933/81), Varró Csaba (1941/73) – (10 fő, 5/5)
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„Mi bizony csak csodálkozva nézhetünk vissza, miképpen bontotta ki 

(Ablonczy Dániel)
(Ablonczy Dánielné Kiss Margit)

(Ablonczy Kálmán)

(Bartha József)

(Bartha Sándor)

(Ablonczy Zsolt)

ha Józ

Bartha Sándor)

(Abloncz

Vallomástöredékek...
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(Bódiss Géza és felesége)

 
(Vándor Gyuláné Margit)

(László Gáborné Sárika)

(Oláh István és felesége)

(Nagy Béla és felesége)

(Dr. Lakó-Nagy Mária és családja)

(Siklós Józsefné Margit néni)

(Schliszka Csaba)

(Nagy Béla és felesége)

(Dr. Nagy Mária é

(Siklós Józsefné Margit néni

saba)
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(dr. Kovács Attila és felesége)

(Pásztor Lajos és felesége)

(Bartha Anikó)

                    

(Pénzes László)(Pénz
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(Budai Hajnalka)

(dr. Osán János)

(Prikryl Edina)

(Tóth Gyöngyi)

(dr. Szuperáné Szemenyei Erzsébet)

(Szatmári Ildikó)

(Huszár Márta)

(dr. Sinóros Szabó Katalin)





Emlékezés képekkel...
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1944-1969  Életképek régi időkből I.
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1969-1984  Életképek régi időkből II.
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„Ragyognak, mint az égen a csillagok...”
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1944-2014  Épületek, intézmények, táborhelyek
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2009-2014  Életképek az elmúlt évekből
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2014 – Jubileum – Évközbeni ünnepi események
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2014 – Táborozások – Életképek
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1994-2014 – 20 éves a Simeon Rózsatéri Öregotthon
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1990-2014 – 25. évét kezdi a Karácsony S. Ref. Iskola és Óvóda
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2014 – Évkezdet – Tantestület
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2012-2018 – Kispest-Rózsatér – Peresbitérium


