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– Nem lelkészi pályára készült, 
és nem volt egyszerű a hetvenes 
években egy fi atal lelkésznőnek.
– Édesapám Nagyváradon volt 
lelkész, és én magyar-angol szak-
ra akartam felvételizni, de nem 
sikerült. Édesanyám hívta fel a 
fi gyelmem, hogy abban az évben, 
1972-ben – közel húszévnyi szünet 
után – újra vesznek fel lányokat is 
a teológiára, a nagyváradi egyház-
kerületbe. Gondoltam, megpróbá-
lom, hogy Kolozsvárra mehessek  
egyetemistaként, legalább egy évig 
teológus leszek. A felvételire való 
beiratkozás után édesapámmal 
bementünk a teológia épületével 
szembeni ortodox templomba, 
hogy megnézzük. Szokás szerint a 
templomban imádkozni kezdtem. 
Istennek szégyennel megvallot-
tam, hogy csak egy évig akarok a 
teológián maradni, s tudom, hogy 
elfoglalhatom valakinek a helyét, 
aki valóban lelkész szeretne lenni. 
Elsírtam magam, annyira bántott 
ez. Miután édesapámmal megbe-
széltem a gyötrődésem, megígér-
tem, hogy ha sikerül a felvételi, 
semmiképp nem mondok le a lel-
készi  hivatásról. Heten voltunk 
egy helyre, és én elsőként jutottam 
be. Nem volt könnyű százötven fi ú 
mellett, az első években csupán 
két másik lánnyal együtt helytáll-
ni, de elvégeztem a teológiát, és 
Nagyváradra helyeztek ki segéd-
lelkésznek. Erdélyben akkor Nagy 
Gyula volt a püspök, ő nem en-
gedte, hogy lányok felvételizzenek 
a teológiára, és semmiképp sem 
akart átvenni engem, hogy maros-
vásárhelyi férjem mellett lehessek. 
Arra hivatkozott, hogy ő lányokat 
nem vesz fel a teológiára, és nem 
is alkalmaz. Amikor másodszor 

kértem, hogy vegyen át a nagyvá-
radi egyházkerülettől, és engedje, 
hogy legyek Erdélyben lelkész, 
kinevezett Marosvásárhelyre, a 
Gecse utcába segédlelkésznek Csi-
ha Kálmán mellé. Ez is igazi csoda 
volt, hiszen akkor az erdélyi egy-
házkerületben három nő volt lelké-
szi szolgálatban. Csiha Kálmántól 
nagyon sokat tanultam, igazi áldás 
volt a két segédlelkészi év.

– Kalandos úton került Cserefal-
vára, ahol idén lesz negyven éve, 
hogy szolgál.
–  A Gecse utcai gyülekezethez ak-
kor 14 ezren tartoztak, és Csiha Kál-
mánék elmentek hat hétre külföld-
re, én pedig egy nyugdíjas lelkésszel 
maradtam szolgálni. Volt olyan nap, 
hogy négyet temettem egymás után, 
olyan vasárnap, hogy a szokásos 11 
órás istentisztelet mellett hat párt 
eskettem. Nagyon kemény időszak 
volt az számomra. Meghívtak Me-
zőcsávásra lelkésznek, de végül 
mégsem mehettem oda, kihelyeztek 
Ódellőre, és az jó is lett volna, mert 
a szomszédos faluban, Kerelőszent-

pálon volt a férjem állatorvos. De 
mielőtt odakerültem volna, vakbél-
gyulladásom lett, és az operáció 
utáni napon eljött hozzám a csere-
falvi gondnok, s meghívott lelkész-
nek. Azt mondta, hogy a cserefal-
viak hallottak engem temetésen 
prédikálni, és azt szeretnék, hogy a 
lelkészük legyek. Mint később meg-
tudtam, azt is mondták, hogy kicsit 
rideg, de arany szája van, mi majd 
felhizlaljuk. Elfogadtam a meghí-
vást, és csodával határos módon a 
beiktatásom napján tudtuk meg, 
hogy a Cserefalva szomszédságá-
ban lévő Karácsonyfalván megürült 
az állatorvosi állás, így a férjem is 
itt tudott munkát vállalni. 1979-ben 
kerültem ide, Cserefalván akkor 230 
volt a református lélekszám, és 75 

Jehova tanúja volt a faluban, igazi 
központot alakítottak itt ki. Mint 
utólag megtudtam, az akkori egy-
házi vezetés azt hitte, hogy a csere-
falvi református gyülekezet néhány 
éven belül meg fog szűnni, mert 
sokan álltak be a „szektába”. Nagy 
hangsúlyt fektettem a bibliaórákra, 
elolvastam, hogy miket tanítanak, 
és azokat fi gyelembe véve magya-
ráztam a Biblia igazi tanításait, így a 
reformátusok felfegyverkezve álltak 
szóba a Jehova tanúvial. Örömmel 
mondom, hogy ittlétem alatt senki 
nem tért át a Jehova tanúihoz, és 
négy család visszatért a református 
gyülekezetbe.

– Fontos volt a zene és az éneklés is.
– Miután idekerültem, mondtam a 
presbitereknek, hogy szeretném, 
ha megjavíttatnánk az 1866-ban 
készített, Kolonics István-féle orgo-
nát.  Kevés volt a gyülekezet pénze, 
és akik akkor elvállalták a javítást, 
8000 lejt kértek, s egy hónapig 
akartak dolgozni rajta. Azt álmod-
tam, hogy a marosvásárhelyi Kul-
túrpalotában dolgozó orgonajavító, 

Mesnyi János 2400 lejért vállalja el. 
Korábban őt nem kérdeztük meg, 
mert tudtuk, hogy a környéken ő az 
egyetlen szakember és borsos áron 
dolgozik. Az álom után azonban 
elmentünk hozzá, megkerestük a 
lakásán, és anélkül hogy említettük 
volna, mit álmodtam, megkérdez-
tük, elvállalná-e az orgona javítá-
sát. Kijött Cserefalvára motorbicik-
livel, megnézte az orgonát, és azt 
mondta, három nap alatt 2400 lejért 
megjavítja. Azóta is azt használjuk 
Isten dicsőségére és a gyülekezet 
nagy örömére.  

A gyülekezetépítés szolgálatá-
ban a bibliaórák tartása mellett 
fontos volt számomra a kórus meg-
szervezése és az ifj úsággal való 
foglalkozás. Harmincegy évig mű-

ködött a kórus, itthon és külföldön 
is felléptünk, nagyon sok szép he-
lyen jártunk együtt. Negyven éve 
péntek esténként várom a fi atalo-
kat, ők pedig jönnek, mikor hár-
man, mikor húszan, mikor hány 
fi atal van a gyülekezetben. Régi 
álmom volt, hogy legyen egy ifj úsá-
gi zenekar, és végre ez is megada-
tott. Öt éve megalakult az En Theo 
nevű együttesünk, amely itthon és 
különböző egyházi rendezvénye-
ken dicsőíti az Urat.

 –  Csodaként említi azt is, aho-
gyan kijutott Amerikába, és kap-
csolatba került a Keresztyén Nők 
Ökumenikus Fórumával.
– 1988-ban, amikor nálunk még 
kommunizmus volt, a véletlen 
folytán felkerült a nevem a ma-
gyarországi református lelkész-
nők névsorába, és egyszer csak 
kaptam egy meghívót meg egy 

repülőjegyet Amerikába, a Presbi-
teriánus Világszövetség női talál-
kozójára. Egyedül, egyetlen cent 
nélkül repültem el Amerikába, 
ahol több kisebb kaland után ér-
tem el a célt, s együtt lehettem hat-
ezer különböző bőrszínű és nem-
zetiségű nővel. Együtt dicsőítettük 
Istent, és ott megéreztem valamit 
abból, hogy milyen lehet az örök-
kévalóság, hiszen anélkül, hogy 
ismertük volna egymást, egy Atya 
gyermekeiként összetartoztunk. 
Miután ’90-ben megnyitották a ha-
tárokat, több konferencián vettem 
részt, és 1991-ben megalakítottam 
a romániai ökumenikus nőszö-
vetséget, amit később a Romániai 
Keresztyén Nők Ökumenikus Fó-
ruma néven jegyeztettünk be. Hu-

szonöt évig voltam elnöke ennek 
az alapítványnak, amely nyolc fe-
lekezet nőszövetségeit igyekezett 
egymáshoz kapcsolni, és voltak 
ortodox tagjai is. A fórum kereté-
ben indítottuk be országunkban 
a női világimanap ökumenikus 
megünneplését is, amelyet ma már 
Erdély-szerte nagyon sok gyüleke-
zetben megtartanak.

A fórum kapcsán megismert em-
berek, de magyarországi testvérek 
és teljesen idegenek is segítettek a 
cserefalvi parókia megépítésében. 
Az is igazi csoda volt, hiszen hétfőn 
soha nem tudtam, hogy szombaton 
miből fi zetem ki a mestereket, de 
hét közben ismerősök, idegenek jöt-
tek, és támogatták az építkezést. A 
cserefalviak nagyon sokat közmun-
káztak. Igazi csoda volt a templo-
munk legújabb felújítása is, amikor 
hatvanegy cserefalvi egyháztag 
aláfalazta, leszigetelte, lepadolta az 
istenházát – önkéntes munkával. 
Nem hagyták el a ma már 234 éves 
templomukat.

– Negyven évig egy gyülekezet-
ben szolgálni igazi csoda manap-
ság. Mit tanácsol a fi atal lelké-
szeknek, pályakezdőknek?
– Annál szebb hivatás, mint Isten 
dolgait kutatni és igéjét magyaráz-
ni, nincs még egy. Azt mondom a 
fi ataloknak, hogy ne felejtsék el, ki 

a Főnökük, kinek dolgoznak, kinek 
kell megfelelniük. Nem emberek-
nek, hanem a Mindenható Atyának. 
Szeressék a gyülekezetet, mert sze-
retet nélkül nem lehet közösséget 
építeni. Ha valakire neheztelnek, 
haragszanak, imádkozzanak érte, 
és mondjanak áldást rá, így tud ha-
raguk megszelídülni, szeretetté vál-
ni. És ne felejtsék el együtt mondani 
Pállal, hogy „mindenre van erőm a 
Krisztusban”.

– Beléptünk a böjti időszakba, a 
legnagyobb keresztyén ünnepre, 
húsvétra készülünk. Mire fi gyel-
jünk ilyenkor?
– A böjti időben jó lenne, ha lemon-
danánk valamiről: csokiról, tévéné-
zésről, bármiről, és helyette befelé 
fordulva magunkra, Istenre fi gyel-
nénk. Azért jó valamilyen téren 
böjtöt tartani, mert az ráirányítja 
fi gyelmünket a fontosabb dolgokra, 
és eszünkbe juttatja, hogy készül-
jünk a feltámadás ünnepére. A testi 
böjt segít az Istennel való kapcsola-
tunk elmélyítésében.
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Élete csodákból áll
Soós Noémi Katalin: Szeretet nélkül nem lehet közösséget építeni

• Negyven éve szolgál a 
Maros megyei cserefalvi 
református gyülekezet-
ben, amely kicsivel több 
mint kétszáz lelket szá-
mol. Vallja, hogy élete 
csodákból áll, sokszor 
megtapasztalta Isten 
kegyelmét, és azt, hogy 
a mélységekben Isten 
ígéreteibe kapaszkodhat. 
Soós Noémi Katalinnal a 
cseppet sem egyszerű, 
de gyönyörű szolgálati 
évekről és a Romániai 
Keresztyén Nők Ökumeni-
kus Fórumáról is beszél-
gettünk.

Igazi csoda volt 
a templomunk 
legújabb felújítása is.




