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Rákoskeresztúr, Missziói Munkatervet Meghirdető Úrvacsorás Istentisztelet, 2020-01-06

„Az Egy h á z é v e ”
OLVASMÁNY : 1KOR 12 , 12 - 27

ALAP I G E : 1THES S 1 , 2 - 10
„Hálát adunk Istennek mindenkor mindnyájatokért, amikor
megemlékezünk rólatok imádságainkban, mert szüntelenül emlegetjük
a mi Istenünk és Atyánk színe előtt hitből eredő munkátokat,
szeretetből jövő fáradozásotokat és a mi Urunk Jézus Krisztusba
vetett reménységetek állhatatosságát; mivel tudjuk, Istentől szeretett
testvéreink, hogy választottak vagytok. Mert a mi evangéliumunk
nemcsak szavakban jutott el hozzátok, hanem erővel, Szentlélekkel és
teljes bizonyossággal is. Ti is tudjátok, hogyan éltünk közöttetek, a ti
érdeketekben, ti pedig a mi követőinkké lettetek, és az Úréi, amikor
sok zaklatás ellenére a Szentlélek örömével fogadtátok be az igét.
Példává is lettetek minden hívő számára Makedóniában és
Akhájában, mert tőletek terjedt tovább az Úr beszéde, de nemcsak
Makedóniába és Akhájába, hanem mindenhová eljutott a ti Istenbe
vetett hitetek híre. Szükségtelen is erről bármit mondanunk, mert ők
maguk beszélik rólunk, milyen fogadtatásban volt részünk nálatok, és
hogyan fordultatok a bálványoktól Istenhez, hogy az élő és igaz
Istennek szolgáljatok, és várjátok a mennyből Jézust, az ő Fiát, akit
feltámasztott a halottak közül, aki megszabadít minket az eljövendő
haragtól.”

Micsoda az Egyház? Lelkigondozás helye? Szociális
„rásegítő” szerv? Elnyomó-butító idejétmúlt gépezet? Erkölcsi
kiindulópont? Régi kultúra őrzője, múzeum? Politikai
szervezet? [**]
A keresztyén Egyház kezdeteinek életébe csöppenünk bele,

ahogy Alapigénk sorait olvassuk. Pál leveleinek lényeges
vonása, hogy nem csupán gyülekezetekről gondolkozik –
hanem az Egyházról mint egészről, JÉZUS KÖVETŐINEK
EGY NAGY KÖZÖSSÉGÉRŐL, akik összetartoznak,
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„érrendszerük” összekapcsolódik, ugyanaz a Szentlélek
munkálkodik itt is, ott is.
Komolyan kell vegyük ezt a vonást, hiszen Pál jól rálátott

ezekre a kezdeti időkre – mindenhol járt, összeköttetésben volt;
munkatársai, lelki gyermekei voltak itt is, ott is.
Mindnyájukért imádkozott.

A Krisztus-test képét első renden a korinthusiakra
alkalmazta Pál – de nyugodtan érthetjük az Egyház
teljességére is! [**]

Az Egyház, Isten népe tehát Krisztus teste az Olvasmány
szerint. Más biblia hely mint Krisztus Menyasszonyáról beszél.
Megint máshol Isten szántóföldje…

 Micsoda végül is az Egyház?
 Hogyan gondolkodjunk az Egyházról a mi időnkben?
 Mit kezdjünk az Egyház „betegségeivel”?

*

Az Egyház – ahogyan 2019 végén fogalmaztuk – olyan,
mint egy BÁRKA, Noé idejéhez hasonló, egy új világra
menti meg azokat, akik benne vannak.

Az Egyház egy olyan különleges közösség, melynek tagjait
alapvetően a Bárka Építője hívott egybe, köt össze és adja
meg reményét és értelmét.

Ezt a JÉZUS építette nekünk. Ő a miMEGMENTŐNK!
Hogyan? Ahogyan olvastuk Pálnál, bárkát az

EVANGÉLIUM [**] és ISTEN LELKÉNEK EREJE [**]
teremti meg ezt a közösséget! A Heidelbergi Káténk ide
vonatkozó, 54. kérdés-felelete is így igazít el bennünket.



8/3.

Ebből az is következik, hogy ez a „bárka” NEM A
MIÉNK! Óvatosságra, alázatra és megbecsülésre hív ez
bennünket! Sőt az is következik ebből, hogy itt megmentettek
és szolgák vagyunk, akiknek f e l a da t a van!
 Abban különbözik ugyanis Noé idejétől ez a „bárka”,

hogy nyitva van az ajtaja – és a fulladozókat menti. Ez a
dolga. Ez a mi dolgunk! Ez a te dolgod is! Az Egyház
legfontosabb dolga tehát a lélekmentés, azaz aMISSZIÓ.

Ennek útja ugyanaz, mint Thesszalonikában: a Szentlélek
örömével fogadni az Igét, példává lenni, átélni és megélni,
hogyan fordulunk a bálványoktól Istenhez, Istennek szolgálva,
várva a Mennyből Jézust…
 A másik feladata az Egyháznak, ennek a különleges

közösségnek, [a képben maradva még] a bárkának, hogy
megőrizze a benne lévőket, sőt felkészítse az új világra, ami
következik. Így is mondhatjuk: az Egyház feladata, hogy
LELKILEG FORMÁLJA a benne élőket Isten mind jobb
megismerése által.
Összefoglalva e két feladatot: az Egyház célja, hogy

Istennel KAPCSOLATBA VONJA a még kint lévőket, és
ELMÉLYÍTSE AZ ISTENNEL VALÓ KAPCSOLATÁT
a bent lévőknek.

Minden más ennek eszköze kell legyen, vagy csupán
járulékos dolog!

Ennek kivetülése egy-egy gyülekezet! [**]

*

Testvéreim! Jó itt nekünk a mi közösségünkben, szeretett
Templomunkban – immár 20-22 éve! Kinek mennyi… 2020-
ban nyissuk ki a szemünket arra, hogy NAGYOBB
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EGYSÉGEKNEK VAGYUNK RÉSZEI! Körülöttünk
Isten éppúgy munkálkodik, mint közöttünk!

Körbevesz minket egy Egyházmegye (Budapest-Északi
Református Egyházmegye) – több mint 30 budapesti
gyülekezettel. Csodálkozzunk rá, ismerjünk meg legalább
néhányat belőlünk, adjunk hálát velük, tanuljunk tőlük,
lelkesítsenek minket – és mi is adjunk nekik impulzusokat,
imádkozzunk értük (ahogyan ezt 2019-ben elkezdtük)! [**]

Persze még tágabb a látószögünk, ha arra nézünk, hogy a
Dunamelléki Református Egyházkerület egyik Megyéje a
mienk, a sok közül.

(Idén választunk tisztségviselőket is megyei-, kerületi-,
zsinati szinten is! [**])

Még messzebb látunk, ha nemcsak tudjuk, hanem
megéljük, megsejtjük annak titkát, szépségét, hogy a
Magyarországi Református Egyház nagy családjába tartozunk.

(Nem is beszélve határainkon túli magyarjaink egyházi
életéről! [**])

Milyen jó lenne ennek az összetartó, összekapcsoló
„hálóját”, „hálózatát” megbecsülni, megélni és „használni”!
Amikor Pál a felolvasott leveleket írta, ez még így volt: a
gyülekezetek tudtak egymásról, könyörögtek egymásért…

(Ha már 20 éves idén templomunk, emlékeztetlek titeket,
hogy itt nem állna templom az Egyház segítsége nélkül –
értem ezt a legtágabb értelemben, hiszen a mi magyar
egyházunk mellett New York és Svájc keresztyénei is tettek
értünk – fontosak voltunk nekik!)
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Olyan sokszor elkeseredünk ebben a posztkeresztény
Európában, hogy mennyire szűkül a hívők száma, ereje,
hatása…! [**] Épp ezért is ideje lehet annak, hogy lássuk meg,
Isten Lelke mégiscsak munkálkodik Európában, mert
vannak más keresztyén testvéreink (más
keresztény/keresztyén felekezetekben), akiknek örülhetünk,
akikért imádkozhatunk, akikkel bátoríthatjuk egymást,
felbuzdulva egymás hite által, mint Pálék idejében!

(Akinek erősek a gyökerei, identitása, nem fél mások felé
nyitottan, tanulásra készen odafordulni.)

*

Sokat negatív hírt, véleményt hallunk mostanában az
Egyház jelen állapotáról… Ha visszanézünk a történelemben,
bizony sokszor szomorú kép tárul elénk…

A tömegek ezért bizalmatlanok az Egyházzal
kapcsolatban.

Valljuk meg, sokszor valóban védhetetlen, nekünk is
fájdalmas, kiábrándító, ha az Egyház jelenébe jobban
belelátunk, vagy ha az egyháztörténelmet mélyebben
ismerjük…!

Mit kezdjünk ezzel? Három „ellenszert” szeretnék most
kínálni nektek. Együtt a „leghatékonyabbak”!
 Értsük meg teológiailag az Ige és a hitvallásaink

alapján, mi is az Egyház! Ezt ne csak racionálisan tegyük,
hanem igyekezzünk ennek titkaiba (misztériumába) is
belegondolni! [Erre igyekszünk majd ebben az évben
sokféleképpen…]
 Ne csak a „sötét völgyeket” nézzük, hanem lássuk

meg a „magas gyönyörű hegyeket” is, melyek taglalják
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azokat! Az Egyház jelene és múltja lelki kincsestár, tele
szebbnél szebb gyümölcsökkel, lelkesítő testvérekkel,
mozgalmakkal, áldott epizódokkal…! Ezekből merítsünk,
ezekről (is) beszéljünk!
 A szégyeneinket el kell ismerni, meg kell bánni,

bocsánatot kell érte kérni – de lehet ezt irgalommal, kellő
töredelmes önismerettel és szeretettel. SZERESSÉTEK AZ
EGYHÁZAT, MERT JÉZUS IS SZERETI!

Hibáit, betegségeit könyörülettel nézzétek – ne kívülről,
hanem belülről!

Egyszer ifjú korom ítélkező hevületében mondta egy öreg
hívő nekem: „Ha beteg az Édesanyád (az Egyház), akkor ne
tagadd meg, ne hagyd el, hanem ápold, gondozd!”

Missziói Munkatervünkben ott szerepel ez az Ige is:
„Egymás terhét hordozzátok, és így töltsétek be Krisztus
törvényét.” (Gal 6,2) Igaz ez a legszemélyesebb értelemben
is – de az egész Egyházra nézve is!

Amikor az ifit szidtam az egyik vezetőnek ugyanekkor, ezt
kérdezte csendesen tőlem: „Igen…És te mit tettél érte, hogy
jobb legyen?”

Ma már jobban értem ezeket, ma már szégyellem akkori
indulatomat…!
Összefoglalva ezt a harmadikat: szeresd az Egyházat,

légy hű Hozzá és tegyél érte – mert a Szentháromság Isten
is ezt teszi! *

Szemnyitogatásra hív tehát minket ez az esztendő –
lássunk tovább a mi közösségünkön, és merjünk találkozni,
kapcsolódni, tanulni, sőt adni másoknak!

ÁMEN! Soli Deo Gloria!
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FŐBB CÉLKITŰZÉSEINK, TERVEZETT VÁLTOZÁSOK
1. Tanítás az Egyházról – ismeretszerzés és gondolkozás az Egyházról
2. Ismerkedés a Magyarországi Református Egyházzal

a. Alkalmanként egy-egy esti alkalom, melyen
megismerkedhetünk más gyülekezetekkel meghívott vendégek
segítségével.

b. Buszos kirándulás Debrecenbe – találkozás az ottani
reformátusokkal

c. Kisebb küldöttség leutazása Vajszlóra – ismerkedés az
ormánsági reformátusok helyzetével

d. Testvér-gyülekezeti kapcsolat felvétele, ismerkedő látogatás…
e. Egy-egy látogatás a Budapest-Északi Református

Egyházmegye gyülekezeteibe – tapasztalatszerzés, kapcsolatok
építése

3. Templomunk felszentelésének 20 éves évfordulóját méltóképpen
és lelki módon megünnepelni – rákosligeti testvéreink meghívásával.

4. A virtuális Gyülekezetismereti Kurzus bemutatása
5. Nyári Gyülekezeti Napok – változatos alkalmakkal (idén

kivételesen a Gyülekezeti Nyári Tábor helyett), benne
Evangélizációval és régen itt szolgált testvérek meghívásával.

TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK, TERVEK 2020-RA
 Az Ancora 2020-as tervei között szerepel a misszió tudatosabb

megélése is. Ezért az év kihívásai között található tavaszra egy helyi
ifjúsági nap szervezése, illetve lehetőség szerint az őszi regionális ifjúsági
találkozónak is helyet adni (RE|REFISZ). A belső megújulásra különösképpen
hívnak az elutazós táborok, hétvégék, ezek között ismét tervezzük a külön az
ifjúságnak tartott nyári tábort, illetve augusztusban a REFISZ nagytábort, ahol
az ország különböző pontjairól érkező fiatalokkal is találkozhatnak. Az ifjúság
számára is fontos az egyház kettős feladatának felfedezése – a folyamatos
megújulás mellett a kívülállók megszólítása, tanítvánnyá tétele.

 Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk várhatóan 2020 szeptemberétől
december végéig szombatféléven lesz.

 A KeReT-Konfi Délutánokkal karöltve vagy azzal
párhuzamosan a KonfIFIseknek szerveznek a fiatalok néhány
plusz délutánt, ahol együtt lehetnek.

 Templomunk hőmérsékletét „teszteljük” télen illetve nyáron – és
ennek megfelelően döntünk majd arról, beszereltetjük-e a
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légkondíciónáló berendezéseket a templomtérbe (helyük ki lett
alakítva). További építési ügyek is napirendre kerülhetnek – így
például az urnatemető bejáratának cseréje, vagy éppen a be nem
épített szektorok beépítésének ügye.

 Továbbra is lesz „Diakóniai persely”; illetve Karácsonykor
célzott módon vásárlási utalványt adunk a rászoruló
családoknak (a korábbi élelmiszer gyűjtés helyett),

 Szeretnénk presbiteri csendes délutánt / napot / hétvégét.
 Egyre több a betegünk, idősünk – így a feléjük fordulás nagyon

fontos lenne! Ehhez munkatársakra van szükség! Ezért
szeretnénk egy bővebb, nagyobb diakóniai munkatársi
csapatot (csoportot) életre hívni – hogy a „bejövő” aktuális
kérések, gondok, szükségek „megtalálják” azt, aki ebben
szolgálni tud, vagy intézkedni. Ezért a diakónusok nevéhez
rendeljük a vállalt feladatokat:

o 1. Idősek meglátogatása otthon, beszélgetés;
o 2. Beteglátogatás otthon;
o 3. Betegek látogatása kórházban;
o 4. Idősek-, betegek autós szállítása alkalmanként;
o 5. . Idősek-, betegek autós szállítása rendszeresen (pl.

templomba);
o 6. Bevásárlásban segítés;
o 7. Gyerekvigyázás alkalmanként;
o 8. Gyerekvigyázás rendszeresen

 Tovább folytatjuk a könyvtárral kapcsolatos gondolkodást és
rendezést, a céljaink újragondolását e téren – esetlegesen
átgondolva a lelki könyvtárral való összekapcsolását…

 Várhatóan – az Egyházkerület kifejezett kérésére –
gyülekezetünk visszakapcsolódik a KGRE HTK lelkipásztor
szakos hallgatók egyetemi képzésébe, gyakorlati év
biztosításával, lelkipásztoraink oktató, nevelő munkájával, a
gyülekezet segítő szolgálatával, gyakorlási lehetőségeket is
biztosítva.

 Többek számára fontos alkalom volt a 2017-es váli őszi (tényleg)
csendes hétvége – így várnák újra ennek folytatását. Reméljük,
idén vagy jövőre újra lesz lehetőség rá!
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