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„Mondtam volna, hogy 
vásárlással 

ünnepeljétek meg a 
születésnapomat?” 
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„Mondtam volna, hogy vásárlással ünnepeljétek meg a születésnapomat?” – 

áll a felírat egy Jézust ábrázoló képen. Meglehetősen figyelemkeltő, és 
provokatív ez a mondat. Miről is szól a karácsony?  

Plázákban, és bevásárlóközpontokban október óta éktelenkedő hatalmas 
fenyőfákról, mikulásról, akciós leértékelt ajándékcsomagokról - ha már úgyis 
adnod kell valamit, legalább ne kelljen sem gondolkoznod, sem költened sokat 
- vagy a megszokott családi, evészeti liturgiákról? Esetleg a szeretet olcsó 
tömjénezéséről?  

Mióta az eszemet tudom minden Karácsonykor 
hallom ezt a keserű, szemrehányó kérdést: Tényleg 
erről szól a karácsony? Már-már közhelynek 
számít az ajándékdömping és az utolsó napok 
feszült kapkodásának kritikája. Mindenki sejti, 
érzi, valaki tudja is: nem erről kellene szólnia! Sokan vagyunk úgy, hogy meg 
tudjuk fogalmazni: ez így nem jó! Aztán 23-án mi is az ajándékboltokban 
találjuk magunkat a tolongó tömegben. Mert bár elhatározzuk: idén ez másképp 
lesz, és nem az ajándék fog számítani, aztán mégis eszünkbe jut a gyermekünk, 
unokatestvérünk, nagynénénk, akinek mégis csak kellene adni valamit… 

Valóban ilyen nehéz ennek a karácsonyi stressznek a hagyományával 
szakítani? És valóban nem erről szól? Vagy valami ilyesmiről szólna, csak nem 
így? Lehet, hogy túl sokat várunk a karácsonytól? Vagy – keresztényként 
szemlélve – túlságosan nagy ez az ünnep ahhoz, hogy azt a maga 
tökéletességében éljük meg? Miről is szól a karácsony? 

Egyik bölcs tanárom azt mondta: „Karácsony a legnagyobb együttérzés, a 
legnagyobb empátia.” Isten nem úgy jött el a földre, hogy szikrázó 
igehirdetéseket, és „térj meg”-eket kiabált egy felhőről. Hanem emberré lett. Ez 
pedig azt jelenti, felvette a mi életünk terheit, gondjait: éhes lett, fáradt, 
szomjas, kiszolgáltatott, vágyott a szeretetre, elfogadásra, és tanulnia kellett… 
Istennek emberként meg kellett tanulnia embernek lenni: járni, beszélni, 
fejlődni, ahogy minden más gyereknek. Isten karácsonya arról szólt, hogy 
eljött, hogy együtt érezzen, megértsen, önmagát adja társul mellénk.  

Mi sok mindent adunk karácsonykor egymásnak, csak magunkat nem. Adunk 
ajándékcsomagot szépen becsomagolva, szép, tiszta lakást, bejglit, és ünnepi 
lakomát, de nem adjuk éppen magunkat. Legtöbben ügyesen elbújunk az 
ajándékaink mögött, anélkül, hogy igazán adnánk valamit- magunkból.   

De mit, és hogyan is adhatunk magunkból a másiknak? Ahogy idén 
végiggondoltam kinek mit akarok ajándékozni, egyre csak az a közhely 



kattogott a fejemben: „a szívből jövő ajándék a legszebb”. Szívből jövő 
ajándék… De mi is van az én szívemben, amiből most adhatnék bárkinek is? 
Kicsit eljátszva a gondolattal szétnéztem szívem „ajándékboltjában”, mi az, 
amit onnan adhatnék másoknak. A következőket találtam ott: 

A „kirakatban” szépen kivilágítva ott álltak sorban a sikereim, az örömeim. 
Jól néztek ki, meg kell hagyni, de kinek is adhatnám ezeket? Mire menne bárki 
is ezekkel? Akik szeretnek, örülnek neki, másoknak viszont talán irritáló lenne. 

Aztán kicsit beljebb a polcokon sorakoztak a nagy megtapasztalások, 
érzések, gondolatok. Na ebből már lenne mit adni. Kérdés, hogy kinek mit? 
Elkezdtem nézegetni őket, kezembe vettem, és rájöttem mennyi sok érték van 
itt. Jórészt olyanok, amelyek mások gondolataiból származnak, vagy azok 
nyomán támadtak bennem…  

A raktár- helyiségben elég nagy rumli volt. Porosodó emlékképek, egész 
albumok. Leselejtezett gondolatok, érzések. Aztán a gondosan elkészített 
tablók egy-egy régi szép időről. Fájdalmasak, szépek. Persze azok, amelyek 
kínosak, jól el voltak rejtve. De voltak olyanok is, ahol a szégyenletes részeket 
levágták, így ezek is „eladhatók” lettek. Leültem, és elmerengtem rajta, mennyi 
mindenem van: egy-egy kép valakiről, 
aki bátorított, egy kézmozdulat, egy 
erőt jelentő dallam, vagy jelenlét. 
Utazások, táborok emléke, nevetések, 
együtt sírások, színek, imádságok. 
Olyanok voltak, mint a megbarnult, 
hajdani 39 Ft-os nagy, klasszikus 
regények, amelyeknek már leszakadt a 
fedőlapja is. Mennyi mindent kaptam! 
Másoktól, Istentől. Bőven van mit 
adnom, megosztanom.  

Aztán beljebb lépve láttam őket is: a félelmeket, bántásokat, sebeket. Voltak 
köztük gyógyuló-félben lévők, és frissek. Ezekből mit lehet adni? Ezek csak 
mérgeznek! Úgy voltam velük, mint a kisgyerek az utálatos tárgyakkal: 
legszívesebben a falhoz vágtam volna őket, de akkor eszembe jutott: „az Ő 
sebei árán gyógyultunk meg…” 

Isten ajándéka nem egy kedves figyelmesség, vagy egy szükséges, hasznos 
dolog, netán egy célzás volt, vagy egy kívánság teljesítése. Isten Karácsonykor 
önmagából adott. Sőt, egészen önmagát. Igaz, ő megtehette, nem volt mit 
szégyelleni, nekünk van bőven… De higgyük el, a legtöbb, amit mi is 
adhatunk: önmagunk, úgy ahogy vagyunk. A bűneink, amelyekkel 
megérthetjük a hasonló cipőben járót, az örömeink, amelyekkel 
örvendeztethetjük a szeretteinket, az emlékeink, amelyekbe meghívhatjuk a 



…nem az számít, 
hogy mit tud, hanem 
az, mennyire engedi, 
hogy Isten átjárja őt. 

másikat, mint egy csésze kellemes beszélgetésre, vagy a megharcolt fájdalmak, 
amelyek gyógyíthatnak. 

Nem tudom, hogyan lehet ezeket becsomagolni, a fa alá tenni. Lehet, hogy 
nem is kell. De gondoljuk át: nekünk mi jelentene többet?  
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ívő emberként mindig félig irigykedve néztem a lelkészekre, hogy ők 
idejük java részében azzal foglalkozhatnak, ami az életüket – az 
életünket is betölti: Istennel. Ez ritkán adatik meg olyanoknak, akiket a 

munkájuk nem köt kifejezetten az egyházhoz. Így amikor egy olyan alkalomról 
hallottam, ahol három napon át, távol a világ minden „zajától” én is ezt 
tehetem, mindjárt érdekelni kezdett. Persze ilyenek lehetnek a gyülekezeti 
hétvégék is. Mégis miben más a Cursillo? 

Itt elsősorban „laikusok” (nem szerencsés kifejezés, az egyházban azokat 
nevezik így, akik nem lelkészként szolgálnak Szerk.) beszélnek Isten dolgairól, 
majd ezeket az előadásokat kis csoportokban megbeszéljük. Persze 
gondolhatná az ember: Mi szükségem erre, hiszen évek óta templomba járok, 
sőt gyülekezeti hetekre, hétvégékre, még a gyülekezetben is szolgálok? Már 
tudok mindent, vagy annyit legalább is biztosan, mint amennyit ezek a 

laikusok. Aztán az első, második alkalom után 
rádöbben az ember, hogy itt valami többről van szó. 
Nem pusztán előadások ezek. Isten Lelke egyre 
jobban és jobban járja át az embert, egyre közelebb 
kerül hozzá, egyre inkább rájön arra, hogy mennyire 
nem az számít, hogy mit tud, hanem az, mennyire 

engedi, hogy Isten átjárja őt. Mennyire tud elszabadulni a mindennapi 
kötöttségeitől. Megrendítő ezt átérezni és látni másokon is, akiket az ember 
soha nem látott.  

Mit éltünk át? Ha azt mondom, megerősödtem, 
felfrissültem, átgondoltam sok mindent az életemmel 
kapcsolatban, mind igaz, de mind kevés. Meghitt közös 
áhítatok, úrvacsorás Istentiszteletek. A beszélgetések 
alkalmával megrázó személyes bizonyságtételeken keresztül 
ismerhettük meg egymást, tanulhattunk, meríthettünk 
egymás hitéből, hallhattunk kötöttségekből való szabadulásokról. És persze 
ezeken keresztül megérezhettük Jézus gyógyító és felemelő közelségét is. Így 
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volt különös érzés az első adventi vasárnapon ebben a három nap alatt kialakult 
új gyülekezeti közösségben részt venni az Úrvacsorán. Vasárnap estére aztán 
mindenki úgy érezte, „Uram, jó nekünk itt lenni”. Ezt kívánom neked is 
testvérem; akár most Adventben, akár egy Cursillo alkalmával éled át Krisztus 
közelségét, maradj mindig mellette, mert Ő vár rád. 
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elenlegi presbitériumunk megbízatása ez év december 31-és lejár, ezért új 
presbitériumot kellett választanunk. Szeptember első napjaiban a választás 
előkészítésére a presbitérium jelölőbizottságot hozott létre Sóskuti Zoltán 

lelkész, Dr Farkas Lajos, Janiné Vakulya Gabriella, Landesz András és 
Langstadler Csaba gyülekezeti tagokból. A bizottság — elnöknek — Dr 
Farkas Lajost kérte fel. A jelölőbizottság bemutatása és fogadalomtétele 
Istentisztelet keretében szeptember 18-án történt meg.  

A jelölőbizottság tagjai egymással szoros napi munkakapcsolatban személyes 
beszélgetésekkel keresték meg a gyülekezet által javasolt testvéreket. Közel 
negyven testvérünk neve merült fel jelöltként, közülük a jelölőbizottság 23 
testvérünk nevét terjesztette elő a presbitériumnak, amely végül egy 20 nevet 
tartalmazó listát hagyott jóvá. Ez a 20 név került fel azután a szavazólapra. A 
jelölteket a november 6-i Istentiszteleten mutatta be Sóskuti Zoltán lelkészünk. 

A választás egy héttel később, november 13-án volt az Istentisztelet után. A 
gyülekezet választásra jogosult több mint 300 tagja közül 116 testvérünk vette 
át a szavazólapot. A gyülekezet érettségét, felelősségtudatát jól jellemzi az a 
tény, hogy a választási bizottság mindössze csak 2 érvénytelen szavazatot 
talált. A szavazatok összesítése után a következő eredmény született. 

Presbiterré választotta a gyülekezet a következő testvéreket: Babosné László 
Margit, Balogh János, Csordás János, Gyimesi Bence, Gyimesiné Zoltán 
Szemerke, Dr. Hajdú Csaba, Horváth Kálmán, Jani Lívia, Jani Sándor, 
Kelemen Zoltán, Kovács Lászlóné, Sütő Julianna. A gyülekezet gondnoka a 
választók akarata szerint továbbra is Dr Hajdú Csaba lesz. A szavazatok száma 
alapján a következő testvérek lettek a gyülekezet pót-presbiterei: Csutoros 
István, Hartmann Hubertné, Makai László, Dr Oláh Attila, Pálinkásné Dézsi 
Zsuzsanna. 

Köszönjük a gyülekezet tagjainak aktív közreműködését és Dani Eszter 
lelkészünk hasznos észrevételeit, tanácsait. A megválasztott presbitereket 
Sóskuti Zoltán köszöntötte. Az új presbitérium 2012. január 1. után vesz részt a 
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gyülekezet ügyeinek intézésében. Megbízatása hat évre szól. Kívánjuk, hogy 
Isten áldása kísérje minden dolgukat. 
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Amikor a gyülekezetbe kerültem lelkipásztori 
szolgálatra, Benkő Terike néni három szépen 
elkészített kulcstartót nyomott a kezembe. Előtte 
néhány héttel, előző lelkészünk, Lajos barátom 
pedig egy átláthatatlan, hatalmas kulcscsomóval 
„lepett meg”. El is határoztam, kettészedem a nagy 
kulcscsomót a saját logikám szerint. A barnára 
kerültek olyanok, mint például a „bungié” (ahogy Horváth Kálmántól tanultam 
az elnevezést), több más ritkán használt kulcs „társaságában”. A zöldre pedig a 
két kapukulcs, a rács és a faajtó, a templom és az irodám kulcsai. Ehhez az 
évek alatt még több új kulcsocska került. Nagyon szívemhez nőtt ez a zöld 
kulcstartó, belezárva a sok számomra egyre fontosabb, otthonosabb helyiség 
nyitási lehetőségével. Kis kincsestár. Kialakultak hozzá a kézmozdulatok, 
ahogy nyitok, zárok, szép sorba… 

Azóta négy és fél év telt el majdnem… Ez a kis zöld tartó kilyukadt az elmúlt 
hetekben. Elhasználódott… Sok-sok kapunyitás, ajtónyitás van mögötte… 
Kicsit úgy érzem, ahogy most ránézek, engem is mutat. 

Minden hivatásban szükség van kisebb-, nagyobb pihenőkre. Ritkán adatik 
ilyen mindnyájunknak. Ahogy elnézem egy-egy kortársamat, ahogyan 
küszködik, dolgozik, vagy időseinket, ahogy betegségeik, fáradságuk ellenére 
is helyt állnak unokáik között, vagy az iskolában korunkban különösen is 
megterhelt gyerekeket – mindnyájunkra ráférne egy kis megpihenés. Azt 
mondják, fokozottan igaz ez a segítő szakmákra, azokra, ahol emberekkel van 
dolgunk. Köztük lelkipásztorként is tapasztaljuk ezt. A lelkész a lelkével 
dolgozik, egész lénye Isten eszköze. Bizony ebbe is bele lehet fáradni, jobb 
esetben kicsit megfáradni. Sok nálam régebb óta szolgáló lelkésztársamon 
láttam már a megfáradás, sőt a kiégés (szakszóval: „burn out”) jeleit. 

Ezért is született meg Egyházmegyénkben, Simonfi Sándor esperesünk 
jóvoltából az egyedülálló Szombatfélévről szóló szabályrendelet. Ez azt teszi 
lehetővé, hogy kb. hét esztendőnként a Bp. Északi Egyházmegyében szolgáló 
lelkipásztorok őszi-téli időszakban 3-5 hónapra, tavasz-nyár időszakában pedig 
6 hónapra elmehessenek pihenni, hitben megfrissülni, tanulmányokat folytatni, 
olvasni (főként theologiát), és esetleg valamilyen tudományos munkát is 
folytathassanak. (Erre nagyon kevés idő jut a „heti hajszában”, pedig ahogy sok 



más hivatásban, itt is fontos, hogy a lelkész képezze magát – ahogy a híres 
mondás is tartja: „A jó pap holtig tanul”.)  

Megdöbbentő, hogy erre csak a lelkészek fele jelentkezett. Talán azért is, 
mert a rendszer úgy működik, hogy a Megye küld ki egy helyettes lelkészt, ő 
szolgál, és egy szomszéd lelkipásztor látja el a hivatalos vezetést, teendőket. 
Többek talán nem merik otthagyni, másra hagyni gyülekezetüket, félnek, hogy 
aztán valami baj lesz, sőt tán pótolhatatlannak érzik magukat. 

Presbitériumunk egyöntetűen, nagyvonalúan, és benne lelkipásztorként én is, 
2008-ban igent mondtunk, és hivatalosan kapcsolódtunk ehhez a rendszerhez. 
Számomra a 2013 tavasz-nyár időszakát jelölte ki az Egyházmegyei Tanács. 
Nagyon távolinak tűnt, nem is törődtem nagyon vele, nagy lelkesedéssel, sok 
örömmel végeztem a munkámat. Különösen az első 
Keresztúron töltött három évemben rengeteget 
szolgáltam, ami engem is épített, s a gyülekezet is 
megérezte, reményeim szerint… Tavaly 
megbetegedtem, átéltem, mit jelent megpihenni (bár 
fájdalmak, műtét közepette), milyen fájó távol lenni a 
Gyülekezettől, templomtól, ugyanakkor milyen 
áldásosan, szépen végzi a munkát helyettem is, 
lelkésztársam, Eszter. Nem omlott össze a gyülekezet 
, azért sem, mert ennek élete sok-sok munkatárs 
elkötelezett szolgálatán, s legfőképpen a Főpásztor, a 
mi Urunk Jézus Krisztus jelenlétén alapszik. 

Idén azt tudtam meg, hogy 2015 őszére csúsztam át. 
Kissé csüggedten, félig viccesen „reklamálni” kezdtem – hiszen a fáradság 
jeleit, a lelki-, teológiai felfrissülés, tanulás, írás utáni vágyam felerősödött, s 
otthon is harmadik gyermekünk születése után még nagyobb helytállásra lett 
szükség. Vicces megyei netes lelkész fórumos „hirdetésemre” teljes 
meglepetésemre egyik lelkész jelentkezett, hogy cserélne velem. Az ő 
terminusa: 2012. február 1-július 30. Megdöbbentem. Három hét ima, 
gondolkodás, beszélgetések sora következett. A gyülekezeti munkatársak mind 
bátorítottak, bár én aggályoskodtam, hogy a tavalyi (bár akaratom ellenére 
való) hosszabb távollétem után élhetek-e ezzel a hirtelen támadt lehetőséggel. 
Gyorsan kellett döntenem. Mivel minden irányból bátorítást kaptunk (itteni 
lelkésztársaim, munkatársak, köztük presbiterek), majd ezt a Presbitérium is 
megerősítette, döntöttem a tanulmányi szabadság mellett. 

Abban a jó helyzetben vagyunk, hogy a szabályrendeletben foglalt 
feltételeket Dani Eszter lelkésztársam betölti, így kinevezhető helyettes vezető 
lelkésznek erre az időre. Mellette ebben az évben még Bogi mint hatodéves is 
jelen van, ő is jól ismeri közösségünket és viszont. Az Egyházmegye pedig 



kiküld erre az időre, beosztott lelkészi státuszban egy lelkészt még, a 
helyettesítést zökkenőmentessé téve. 

Talán a zöld kulcscsomót felújítja nekem Terike néni (ugye? Köszönöm előre 
is! ), és megújult kulcstartóval, lélekkel, látással, impulzusokkal, fizikummal, 
feltöltődve folytathatom – remélem, még sokáig – keresztúri szolgálataimat! 
Előre is köszönöm a Közösségünk megértését, támogatását, kitartását! 

 
vv ee rr ss   

SS ZZ ÜÜ LL EE TT ÉÉ SS NN AA PP OO DD RR AA  
 
Szeretnék neked ajándékot adni Uram, 
most csak téged köszöntelek. 
Szeretnélek megkérdezni, 
Mit adjak neked Uram? 
TE mit szeretnél ,téged mi tesz boldoggá , 
mit adjak neked,Uram? 
 
Fényes karácsonyi ajándékot, 
óriásit, hogy ne férjen be a fa alá? 
Ha gazdag lennék, 
házat és kocsit is vennék neked 
palotát,ahol megszüless, 
arany bölcsőt jászol helyett 
 
Rendeznék neked fényes ünnepséget 
Királyhoz illő lakomát 
Mind ott lennénk, akik vártunk Téged, 
egy asztalnál a sok barát 
Mondd Uram, ezt szeretnéd? 
 
Ez kevés neked, tudom 
hát mit kérsz tőlem Uram? 
Te mindent odaadtál értem, 

fényességet, 
mennyei ruhát, hatalmat, 
gazdagságot, 
az életedet adtad értem 
Mit adhatnék én neked? 
 
Ezt viszonozni nem tudom 
Se hatalmam se gazdagságom 
semmi jó nincs bennem 
az életem mit sem ér 
csupa küzdelem, kevés remény 
csak egy fénysugár táplál, ha rád 
tekintek 
veled mindent újra kezdhetek 
 
Fogadj el engem így Uram! 
csomagolatlanul, sohasem készen 
Tedd ajándékká az életem… 
 
Fogadj el engem 
születésnapodra! 

A szerző gyülekezeti tagunk 

 
gg yy üü ll ee kk ee zz ee tt üü nn kk   éé ll ee tt éé bb őő ll   

KK AA TT OO NN AA   CC SS OO NN GG OO RR ::  
II FF II   MM UU NN KK AA TT ÁÁ RR SS   KK ÉÉ PP ZZ ŐŐ   

 
Szeptember 13-tól átlagban minden második kedden találkozunk mi, 

tizenegyen az IFI- ből, a „kiképzői gárdával”. Öten képeznek, tanítanak minket 
az IFI-vezetés, a vezetésben való segítség szolgálatának elsajátítására, és 10 
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alkalmon át, felépített tematika szerint igyekeznek képessé tenni minket 
feladatra. 

Rengeteg témát érintünk, és lassan mindenki megtapasztalja, hogy mire 
kapott az Istentől elhívást e téren. Erre rengeteg lehetőség van (csak hogy 
néhány példát említsek: vezető, serkentő, ötletgazda…). Az elmúlt 7 alkalom 
alatt nagyon sokat fejlődtünk, értettünk meg a vezetés felelősségteljes 
világából, és a hátralevő néhány alkalmon is velős témákat érintünk.  

Ami személyemet illeti, sokan tudják a gyülekezetben, hogy cserkészkedem. 
Tavaly ennek keretében elvégeztem egy vezető képzőt ott is, de gondoltam, 
lelki megerősítés, tudásbeli gazdagodás, és a jövőbeli munka segítése céljából 
neki vágok az IFI Munkatárs Képzőnek is. Rendkívüli megerősítés volt 
számomra, hogy sorra jöttek olyan témák, melyet leadtak nekünk az ŐVK-ban 
(őrsvezető képző). Sokat segített nekem, hogy átismételhettem a különböző 
dolgokat, és most már a csapatomon belül a gyakorlatban is alkalmazhatom. 
Aztán persze jöttek azok a témák, melyben az egyházi képzés fölényesen 
győzött. Tavaly nem tanultam lelkigondozást. Nem azt mondom, hogy 
mostantól, ha valaki odajön hozzám mély depresszióban, a beszélgetés után a 
legnagyobb életkedvvel távozna, de legalább már tudom, hol kezdjem, mit 
csináljak, és kihez irányíthatom a súlyosabb problémákat.  

Sok jellem-változásnak lehettünk tanúi, és én is éreztem ennek tapasztalható 
jeleit. Zoli bá’ három éve folyamatosan képez, tanít, és a többiek segítségével 
(Bogi, Kriszti, Lili, Gabó, Anna és tavalytól már Eszter néni is) hatalmas 
változásokat értek el rajtam. Úgy érzem valahogy jobb ember lettem. 
Számomra ez fontos. Eddig nem nagyon találtam a helyemet a világban, de már 
sikerült felfedeznem. Most eljött az idő, amikor már nekem is le kell tennem 
valamit az asztalra. Ilyen tekintetben a tanuláson kívül a gyülekezetben, és a 
cserkészetben vagyok otthon. Elkezdtem magamnak építeni az alapot a házhoz, 
melyben élni fogok, hiszen ahogy Tamási Áron is mondta: 
„Azért vagyunk a világon, hogy valahol otthon legyünk benne.” 

 
  

„„ kk éé pp ee ss ll aa pp ”” ,,   bb ee ss zz áá mm oo ll óó   
DD EE MM EE   KK RR II SS ZZ TT II NN AA ::  

VV ÁÁ RR AA TT LL AA NN   VV ÁÁ RR AA DD AA LL OO MM   
PP OO ZZ NN AA NN II   SS ZZ ÖÖ SS SS ZZ EE NN EE TT      

 
edd este. 5 perc múlva este 9. Útban fáradtan a tanulószoba felé, azzal a 
lehorgasztó tudattal, hogy hajnalig nem lesz pihenés, és azzal a 
bűntudatot kapargató érzéssel, hogy nem mentem Bibliaórára 

emiatt…(Kriszti féléves ösztöndíjjal tanul a lengyelországi Poznanban. Szerk.) 
K
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Az ajtóban egy barátom fogad: - Ide most nem fogsz bemenni tanulni! 

Kikerekedett szemekkel nézek magyarázatra várva, közben cikáznak a 
gondolatok a fejembe, vajon milyen szörnyűség akadályozhat meg célom 
elérésében. - Itt most imádkozni fogunk. 

Ahaaaaa! Akkor nincs gond... Közben megjöttek a többiek. Ismeretlenek, 
mosolygósak, testvérszerűek. Utolsó aggályom is eloszlott: majd csak valahogy 
fordítanak nekem angolra. Aztán megtelik a sivár tanulószoba körben álló 
diákokkal. Középre egy feltehetőleg szekrényből kiszedett polclap kerül, rajta 
égő gyertya és egy képeslap a 
Keresztre Feszítettről. A 
következő pillanatban kissé 
megszeppenve már egy egyszerű 
fa rózsafüzért szorongatok a 
kezemben és felcsendül egy 
ének, amiből semmit nem értek, 
de mégis értem, mert minden 
szava Róla szól. És váratlanul ott 
állok Isten színe előtt. Hallom az 
imákat, hogy a kollégiumért 
imádkoznak, és megértem, hogy 
eddig is imádkoztak, értem is, 
anélkül, hogy tudtam volna róla. Hála tölti el a szívem, hogy nem vagyok 
egyedül ebben a nagy kollégiumban… hogy is gondolhattam volna… 

- Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi… (Szent 
Mária, Isten anyja, imádkozz érettünk bűnösökért…) 

Tekintetem a kis fakereszten a kezemben, és tudom, hogy Őt dicsőítjük, akit 
vártam, akire talán egész héten át vágytam. Így öröm együtt mondani az 
Áment. Így öröm a másik imáját hallgatni, még ha nem is értem. És olvassuk 
az Igét, amit soha nem értettem még tisztábban: „Abban az órában így 
ujjongott Jézus a Szentlélek által: „Magasztallak, Atyám, menny és föld Ura 
azért, hogy elrejtetted ezeket a bölcsek és értelmesek elől, és felfedted a 
gyermekeknek. Boldog az a szem, amely látja, amit ti láttok. Mert mondom 
nektek: sok próféta és király szerette volna meglátni azt, amit ti láttok, de nem 
látták meg, és hallani azt, amit ti hallotok, de nem hallották meg.” (Łk 
10:21,25) 

Abban az órában tudtam, hogy Kire vártam és Ki köt össze most minket. 
Talán nem a legjobb angol tolmácsolásban volt részem, talán nem a 
„legreformátusabb” történt …, de a Mennyei Tolmács ott volt mellettem és az 
Ő arca tükröződött vissza a körülöttem állók mosolyából.  
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kk öö nn yy vv ee kk ,,   ii rr aa tt tt ee rr jj ee ss zz tt éé ss   

LL AA NN GG SS TT AA DD LL EE RR   CC SS AA BB AA ::  
NN ÉÉ HH ÁÁ NN YY   SS ZZ ÓÓ   AA ZZ   OO LL VV AA SS ÁÁ SS RR ÓÓ LL ……   

 
„ A spirituális olvasás azt jelenti, hagyjuk, 
hogy Isten olvasson bennünk” (H. Nouwen) 

 
Írás-olvasás, mint egy körfolyamat. 

Valakinek a lelke valamit olvas a 
világból, ezt leírja, a másik ember 
elolvassa, hogy lelkébe írhassa. 

Kedves Testvéreinktől „örököltük” 
az Iratterjesztést feleségemmel. A 
templomajtón belépve, mintegy 
kísérik baloldalt a könyvek az 
Istenhez jövőt. Nem arról írok most, 
hogy mit jelentenek a könyvek, hogy 
kik az íróik, hogy miért kell 
olvasnunk őket (ezt 
nálam bölcsebb, 
műveltebb emberek már 
elmondták)…inkább azt 
mesélem el, hogy nekünk 
mit jelent egy Kempis 
Tamás, egy Henri 
Nouwen, egy Gyökössy 
Bandi bácsi (hosszú a sor…) mellett 
állni, hogy amit ők leírtak, 
elmondtak, azoknak mi a képviselői, 
ajándékozói, terjesztői lehetünk.  

Mi a kis pontok egy nagy 
egyenesben. Látom Testvéreim, 
mikor ág-kezetekben tartjátok a 
könyvek-gyümölcseit, mert a 
keresztény könyvek: a lélek 
gyümölcsei, amiben a betűk a 
magok. S ezekből a magokból újabb 
gyümölcsök hajtanak ki bennünk. 
Protezsálni kellene most a 
könyveket, de nem teszem. A 
könyvekért is el kell menni, meg kell 
tenni azt a pár métert, hogy kezünkbe 

vegyük őket, igazi gazdagság ez, nem 
tisztem elmondani miért, hiszen jobban 
tudjátok, mint én, hogy Isten kegyelme 
mindenhonnan, mindenből szólhat 
hozzánk, hogy a kinyitott könyv-
szárnyával repülhetünk. De a könyv lehet 
tükör is, amiben megvizsgálhatjuk 
magunkat.  

Mi nem eladjuk a könyveket 
Testvéreim, hanem, mint a váltó futásban 
– átadjuk őket közös utunkon. Arcotok 

felmerül bennem egy-
egy könyvhöz kötve. 
Szeretem mikor könyvet 
kerestek, mikor 
tanítotok minket is arra, 
hogy milyen lelki-
irodalomra van 
szükségetek. Ahogy az 

író az olvasótól tanulhat a legtöbbet, mi is 
Tőletek. Jó, hogy könyvek (Isten által 
diktált mondatok) is összekötnek minket. 
Mosolyotok, egy-egy könyv megtalálása 
ajándék nekünk. Ezért nézzetek szét jól a 
polcokon, hiszen hozzátok szólnak a 
könyvek, ők is keresnek benneteket, 
nemcsak Ti őket.  

Kívánjuk, hogy Isten nyissa ki 
lelketeket, ahogy Ti a könyveket, hogy 
ahogy Isten a Mindenséget képes 
kicserélni bennünk, ha életünket neki 
szenteljük, ugyanígy a könyveknek is új 
otthont adjon Nálatok, hogy igazi 
társaitok lehessenek.  

Szeretettel: a Langstadlet-család 



vv ee rr ss   
DD EE ÁÁ KK   TT II BB OO RR ::  

[[ ÍÍ MM EE   AA   LL AA NN TT OO MM …… ]]   
 
Íme a lantom, elédbe tartom, Uram! Játssz Te rajta! 
Kezedbe’ tartva szebb lesz a hangja. 
Minden  dallam tisztábban zeng,  
Ha a Te szent kezedbe’ peng 
Ott fent egy lant, mint itt alant, 
Hol annyi kontár dalnok énekel, 
De nem száll zsoltár Hozzád az Égre fel… 
 
Játssz hát rajtam, csendben, halkan, 
Mindaddig, míg el nem pattan a húr bennem! 
De tarts akkor is Te a kezedben, ha nem lesz már a keretben húr! 
(Hisz Te vagy az Úr, aki majd új húrokat lehelsz belém,) 
(Kezed nyomán hogy zengeném a szférák felséges dalát!) 
S csak ha már összhangra talált az Ég, s a Föld, 
Csak akkor törd össze lantom, mert annál zengőbb összhangom 
Úgyse lesz soha! 
 
Addig csak játssz, játssz szüntelen,  
Rajtam, e tépett hangszeren, 
Add Uram, hadd tudják rólam,  
Hogy a Te hangszered voltam!   (ÁMEN!) 

 
A szerző orgonista, kántor, tanár volt Zoller Ferencné Gabika ajánlásával 

 
 

bb ee ss zz áá mm oo ll óó ,,   bb ii zz oo nn yy ss áá gg tt éé tt ee ll   
CC II EE KK LL II NN SS ZZ KK II   SS ÁÁ NN DD OO RR NN ÉÉ   ÉÉ VV AA ::  

II MM AA SS ZZ OO LL GG ÁÁ LL AA TT OO SS   MM EE GG TT AA PP AA SS ZZ TT AA LL ÁÁ SS OO KK   
 

A pünkösdi számban már megjelent 
a megalakulás, a csoport felépítése, a 
működési feltételeit ismertető írásom.  

Most inkább a magam/magunk 
személyes küzdelmeit, élményeit 
szeretném megosztani veletek. Azt 
gondolom, talán nincs is olyan ember 
(még az ateisták között sem), akiből 

még soha nem tört elő imádság, még 
ha ez néha csak egy zokszó, sóhaj 
vagy egy táj szépsége láttán csodálat 
a Teremtő felé (ha nem is ismerte).  

Sajnos mi az idén különféle okok 
miatt nem vettünk részt a Gyülekezeti 
elvonuláson, aminek pedig a témája 
végig az imádság volt, belépni – 
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„Isten ma is itt 
van köztünk Szent 

Lelke által, és 
cselekszik” 

tudatosan- Isten, a Szent Háromság 
közösségébe. Amint az Efezusi levél 
írja (1:12) a Jézusban hívővé lett 
emberekről, hogy „..dicsőségének 
magasztalására legyünk, mint akik 
előre reménykedünk a Krisztusban”! 
Ez az életünk értelme, elhívása 
egyszersmind öröme is. De ez 
minden embernek adatott; most 
tanulmányozzuk Jakab levelét, ő írja 
az 5:17-18-as versben, hogy Illés 
ugyanolyan ember volt mint mi, tehát 
nem állhat tőlünk se távol „buzgón” 
imádkozni és gondolom, ha szorult 
helyzetben vagy testvérem ezt te is 
teszed, meg én is, meg mindenki 
teszi. A különbség az állhatatosságon 
múlik, mikor minden nap imádkozok 
(három és fél évig, talán tovább is) 
valamiért ami nagyon fontos, majd az 
imáim által szinte „megszületik” 
„világosságra jön” a megoldás. Illés 
így tett, mikor várta a beígért esőt, 
lekuporodott, (I.Kir.18:42) önmagát 
megalázta, szülési pózban várta az 
Istentől kapott parancs 
megvalósulását (I.Kir.18:1). Annyira 
hitte, hogy az Úr szava a döntő, hogy 
amikor „egy tenyérnyi kis felhő 
emelkedett fel a tengerből” már üzent 
Aháb királynak, hogy fogasson be, 
amíg el nem mossa az eső az utakat! 
Illés bátor próféta volt, Isten 
választott embere – és mégis, a 
megtapasztalt csodák dacára sokszor 
elkeseredett, halni készült, duzzogott 
– szóval tényleg ember volt. Ez 
bíztató nekem/nekünk annyiból, hogy 
vállalhatjuk önmagunkat, ha Jézus 
Krisztus felvállalta a közösséget 

velünk. Ez az imameghallgattatásunk 
alapja. A buzgóság, a kitartás, a 
hittel való várakozás és – ha 
történetesen Istennek más terve van 
mint az általunk tökéletesnek vélt 
megoldás – akkor az elfogadása az 
Istentől jövő válasznak. 

Azért ki kell, hogy ábrándítsalak 
benneteket, Kedves Testvérek: nem 
vagyunk állandóan összekulcsolt 
kezekkel a térdeinken, bár van olyan 
is amikor odakényszerít a helyzet 
súlyossága, 
és Isten 
Lelke 
belülről erre 
kényszerít. 
Őszintén bevallom, hogy nagyon 
kínosan érzem magam amikor valaki 
azt mondja, „jó neked, te olyan 
szépen tudsz imádkozni” vagy 
megköszönik a meghallgatott 
imádságokat. Ilyenkor erős 
szégyenérzet fog, hogy mondjam el: 
testvér, hát hiszen nem én, nem mi, 
nem 2-3 – avagy l8 ember az oka, 
hogy meghallgattatott, hanem 
egyedül az Úr Jézus a közbenjáró, aki 
miatt mindez megtörtént.  

Ebben az évben is sok pozitív 
választ kaptunk az elmondott imákra, 
kiragadok ebből kettőt-hármat: 
lelkipásztorunk sikeres 
gerincműtétjét, Szarvadi Icuka 
műtétjét, kisgyermekek sikeres 
műtétjeit, Sebőkné B. Boglárka 
„itthon” töltheti a VI. évét,  F. 
Annamária és Réka élete 
nyugvópontra jutott, gyermekmunkás 
csapatunk remek munkája, a hittan 
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tanítás, végre van hivatalos 
diakóniánk, az ifjúság egyre több 
szolgálat vállalása, az Új 
Énekeskönyvünk… Hosszan tudnám 
sorolni, de most a két legfrissebbet 
egy hazait és egy felekezetközit: az 
Ifi-Istentiszteleten személyesen tett 
bizonyságot a hitben való 
növekedéséről  ( ami tudjuk nem is 
fél de egész gyógyulás) Arapovics 
Gábor testvérünk; két napja kaptam a 
hírt, hogy a Baptista Szeretetszolgálat 
vezetője Szenczy Sándor már járkál, 
kikerült az intenzív osztályról, a 
beültetett új szív-erek jól működnek 
és örömmel köszöni az érte mondott 
imákat, rengeteg régi és új 
ismerősének. Három hete még 
válságos volt az állapota.  

Ezek a „csodás gyógyulások” 
JELEK, annak a jelei, hogy Isten ma 
is itt van köztünk Szent Lelke által, és 
cselekszik, amit pedig mi adhatunk 
Neki, az a HÁLA, melyet nemcsak 
érezni de köszönő imában és az Ő 
dicsőítésében tudunk kifejezni! 
Buzdítalak erre Benneteket és 
magamat is, ez kedves az Úr előtt! 

Végül, ez itt a reklám helye: 2012. 
január első hetében (hétfőtől 
péntekig) minden este 18.30-kor 
közös imádságokat tartunk a 
templomban, hogy a Mindenható 
megáldhassa a jövő esztendőnket is, 
így kívánjuk: Bízd Újra Életedet 
Krisztusra! 

 
gg oo nn dd oo ll aa tt oo kk ,, gg yy üü ll ee kk ee zz ee tt   

DD AA NN II   EE SS ZZ TT EE RR  
GG OO NN DD OO LL AA TT OO KK   22 00 11 22 -- RR EE   

AA   MM II SS SS ZZ II ÓÓ II   MM UU NN KK AA TT EE RR VV   22 00 11 22 ..   EE LL MM ÉÉ LL EE TT II   AA LL AA PP OO ZZ ÁÁ SS AA   
 

ézus názáreti prédikációjában az ézsaiási próféciához kapcsolódva 
elmondja küldetésének célját. Azért, jött, hogy meghirdesse az Úr kedves 
esztendejét, Isten Országának megérkezését, ahol mindaz, ami a bűneset 

után tönkrement, elveszett, újra helyére kerülhet, meggyógyulhat!   
A bűn miatt az ember először is elvesztette Istennel való kapcsolatát, ennek 

következményeként megromlott embertársával, a rábízott világgal, sőt saját 
magával való kapcsolata is.  

Jézus azért jött, hogy az ember kapcsolatrendszere a megváltás kegyelmét 
átélve újraépülhessen: kiengesztelődjön Istennel, megbékéljen embertársával és 
önmagával és újra Istentől kapott felelősséggel nézzen a teremtett világra.  

Jézust követve, ebben az évben gyülekezetünk fő fókusza a misszió lesz 
(ahogy 2008-ban is erre figyeltünk leginkább), melynek az egyik oldala az 
evangélizáció, amelyben meghirdetjük Isten Országának evangéliumát, az 
Istennel való megbékélés lehetőségét. Ugyanakkor Jézus Igehirdetése nem csak 
szavakkal elmondott tanítás volt, hanem szabadító, gyógyító cselekedetek is! 

J
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Azért jött, hogy evangéliumot hirdessen a szegényeknek…; és el is ment a 
legszegényebbek közé, átlépve korának korlátjait, megérintve a kitaszítottakat, 
tisztátalanokat. Vakok szemét nyitotta meg, sántákat, bénákat tett járóvá, 
leprásokat tisztított meg, megszállottakat szabadított meg. Akik Vele 
találkoztak, az Úr kedves esztendejét, a helyreállást, a gyógyulást mind lelki, 
mind fizikai értelemben megtapasztalhatták. Elhívásunknak ez az aspektusa a 
diakóniára irányítja figyelmünket. Hogyan tudjuk Isten szeretetét 
nehézségekkel küzdő testvéreink számára valós fizikai szükségeinkben 
megtapasztalt valósággá tenni? 

„Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.”- adja elhívását 
tanítványainak a feltámadt Jézus. Ezt az elhívást szeretnénk gyülekezetünkben 
ebben az évben a középpontba állítani. Meghirdetni Isten Országának 
evangéliumát, az Úr kedves esztendejét, a gyógyulás, szabadulás lehetőségét 
mind lelki, mind fizikai szükségeinkben. A misszió lesz ennek az évnek a 
hangsúlya, ami mind az evangélizációban, mind a diakóniai szolgálatban Isten 
Országának jeleit hordozza.   
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2007. augusztusában - miután a Rákosligeti anyagyülekezetről leváltunk és 
önállósodtunk - új lelkipásztunk lett Sóskuti Zoltán Nagytiszteletű úr 
személyében, akinek tervei közt első helyen szerepelt a diakóniai szolgálat 
beindítása. Bár a diakóniai munka strukturált és szervezett megvalósítása még 
egy pár évet váratott magára, de erről az időszakról is elmondható, hogy a 
gyülekezetben spontán, illetve alkalmanként komoly belső diakónia folyt. 
Sokak kaphattak segítséget, pl.: több adakozó összefogásával sikerült 
megmenteni egy gyülekezeti családot a kilakoltatástól, nagy összeggel segítve 
ki őket az adósságcsapdából.  

Betegeinket rendszeresen segítették, látogatták a gyülekezet tagjai. A külső 
diakóniában is nagyokat léptünk, mind a ligeti, mind vajszlói 
testvérgyülekezetünk felé, mind pedig egy nagyenyedi diák egy éves 
támogatásával. Közben kialakult, egy  még nem hivatalos struktúra, amely a 
diakónia tudatosabb, szervezettebb formájának alapját képezhette.  
 

A már megfogalmazott célok és stratégia mentén 2011. áprilisában a 
Diakóniai Bizottság megalakulásával azután szervezett formában is 
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megkezdődhetett a munka. A Dani Eszter lelkipásztor által vezetett Diakóniai 
Bizottság 6 főből áll és 5 szolgálati területet fog össze:  
 
Imaháttér biztosítása:  
- a gyülekezetünkben folyó munkáért,  
- a gyülekezeti tagokért, valamint  
- kiemelten a rászorulókért és betegekért. 
 
Idős- és beteggondozás: 
- Az idős, beteg, magányos testvérek 
látogatása 
- Lelki beszélgetések 
- Szállítás 
- Segítség az ügyintézésben és a ház körüli 
teendőkben 
 
Család és szegénygondozás 
- Főleg az egyszülős családok segítése 
- Alkalmi pénzbeli vagy természetbeli 
támogatás 

- Segítségnyújtás a gyermekek elhozatalában, 
felügyeletében, a tanulásban 
- Munkanélküliek álláshoz segítése és 
felkarolása 
 
Pénzügyek és a belső kapcsolatok tartása 
- a diakóniai támogatások eljuttatása a 
rászorulóknak 
- a szolgálattal kapcsolatos adminisztráció 
- a diakóniai kiadások és számlák 
nyilvántartása 
 
Külső kapcsolatok: 
- A helyi családsegítővel 
- Pszichiátriai intézményekkel 
- kerületi szervezetekkel 

 
Első megbeszéléseinken a szolnoki református gyülekezet diakóniai 

szolgálatának működését alapul véve kidolgoztuk gyülekezetünk saját 
működési szabályzatát, majd a szolgálatba állás feltételeit. Ez utóbbiban a 
Budai gyülekezetnél szerzett tapasztalatok nyújtottak segítséget.  

A diakóniai szolgálat iránt elhivatást érző testvérek szeptemberben egy írásos 
nyilatkozattétellel jelentkezhettek az önkéntes szolgálatra, majd számukra 
október elején egy fél napos képzést és felkészítést tartottunk. A kibocsátó 
áldást a november 13-i ünnepi Istentisztelet keretében kaptuk meg.  

A szolgálat segítő tevékenysége egyelőre 
csak a gyülekezetünkre terjed ki.  

Az önkénteseknek minden látogatás után 
diakóniai naplót kell kitölteniük, amelyben 
néhány szempont alapján feljegyzik, hogy mit 
tapasztaltak, milyen volt a látogatás és 
szüksége van-e a meglátogatottnak bármilyen 
segítségre. A kitöltött naplót minden hónap 
első vasárnapján leadják lelkipásztorainknak, 

amit egy hét múlva visszakapnak. A szolgálat során szerzett tapasztalatokat, jó 
és rossz élményeket, kérdéseket a rendszeresen megtartott közös diakóniai 
megbeszéléseinken oszthatjuk meg egymással, szem előtt tartva a titoktartási 
kötelezettségünket. 
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1. BEVEZETŐ GONDOLATOK 
A 2011-es esztendő a gyülekezet nem annyira látványos, mint inkább alapvető 

megerősítésének éve lehetett. A korábbi évekhez hasonlóan, most is nagy hangsúlyt 
fektettünk a különböző szolgálati ágak megerősítésére, szolgálók beállítására, 
képzésére, illetve ebben az évben is nyitottunk „új frontokat”. Mindezek jól 
illeszkednek bele a korábban megkezdett folyamatokba – szép folytatásként. 

Ahogyan szokásunk már, álljon itt, legelöl, mintegy állandó emlékeztetésül, 
figyelmeztetésül, útbaigazításként, gyülekezetlátásunk 8 ALAPELVE: 

1. Családias, szeretettel teli gyülekezet;  
2. Missziói elkötelezettségű, nyitott és befogadó gyülekezet;  
3. Krisztus-központú gyülekezet;  
4. Református gyülekezet;  
5. A Szentlélek által mozgatott gyülekezet;  
6. Szolgáló, munkatársak által működő gyülekezet;  
7. Egységben, de kiscsoportokban élő közösség gyülekezet. 
8. Elkötelezett tagokból álló gyülekezet. 

Mindaz, ami történt Egyházközségünkben, ezek mentén, ezeket erősítve történt. A 
gyerekmunka illetve a keresztelési patrónus szolgálat rendszerének megerősítése, a sok 
éve tervezgetett Diakóniai Munkacsoport életre hívása, a Baba-Mama Kör újbóli 
elindítása, az istentiszteleti zene megújítása, az Ifi Vezető Képző megindítása a sok már 
élő szolgálat mellett, a presbiter választás előkészületeivel és levezetésével bizony 
sokféle áldást hoztak közösségünk életébe. 

Erre az esztendőre megszilárdult a két-lelkipásztoros modell, melyben a társként való 
közös szolgálat (sőt ősztől bekapcsolódott ebbe egy hatodéves teológiai hallgató, mint 
gyakornok) egyértelműen felfrissítette, tovább erősítette a gyülekezetet, igazolták a 
történések ennek a bátor lépésnek a megtételét. 

A gyülekezet létszámában, alkalmaiban, szolgálóiban, anyagiakban tovább 
növekedett – miközben még mindig sikerült megtartani azt a családias miliőjét, ami 
éppen vonzása, szépsége. Bár sok új formát használtunk, mégis a református jellegünk 
megmaradt. Ugyan több kiscsoportunk van, mégsem sérült (sőt!) közösségünk egysége. 
Az elkötelezettség komolyan vételére hívtak az alkalmaink, képzéseink, de a 
sokszínűség és a türelem jellemzi a gyülekezetet… Lássuk a részleteket, mielőtt 
megfogalmaznánk a 2012-es esztendő irányait! 

 
2. JELENLEGI HELYZETÜNK – MINT KIINDULÓPONT 
2.1.  EGYHÁZKÖZSÉGÜNK FŐBB LÉPÉSEINEK, TÖRTÉNÉSEINEK, SZOLGÁLATAINAK 

ÁTTEKINTÉSE 2007-2011 KÖZÖTT (MINT KONTEXTUS) 
(…) 

2.2.  A 2011-ES MISSZIÓI MUNKATERV ÉRTÉKELÉSE 
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A vezérige („Ezért, szeretett testvéreim, legyetek szilárdak, rendíthetetlenek, 

buzgólkodjatok mindenkor az Úr munkájában, hiszen tudjátok, hogy fáradozásotok nem 
hiábavaló az Úrban.” 1Kor 15,58) talán kevésbé volt benne konkrétan a köztudatban, 
mégis ez történt, jól körülírja azt, hogyan élte meg közösségünk 2011-et. 

Sok munkaterv elején ott volt az a szomorú megállapítás, hogy sajnos nem tudtuk 
mindazt elvégezni, amit elterveztünk. E jelen írás most kivétel. Mindhárom kitűzött fő 
irányban nagyon nagy lépéseket tettünk, hála Istennek! Ezek mögött közel 60 
munkatársi megbeszélés, képzések sokasága, szervezés, sok-sok szóbeli és e-mail-es 
egyeztetés és rengeteg készülés áll. Különösen a gyerekmunka (illetve a patronálás) és 
a diakónia szervezéséről mondható el, hogy Dani Eszter lelkész lendületes, friss stílusú 
és ezzel újfajta szolgálói hozzáállást előhívó munkája áll hátterükben. Mindkét téren 
igaz, hogy komoly munkatársi csapat épült fel ezekre a szolgálatokra, akikkel együtt 
tervezve, szolgálva alakult ki minden. 

 
2.3. A 2011-ES ESZTENDŐ FŐBB MISSZIÓI IRÁNYAI, CÉLKITŰZÉSEI ÉRTÉKELÉS 
 
2.3.1. Gyerekmunka, gyerekmisszió erősítése, hangsúlya 

Bár a vállalt hangsúly, már év elejétől, a szolgálói csapat megerősítésére esett – kissé 
korrigálva a Munkaterv megfogalmazásait –, azért sok szép eseményre emlékezhetünk 
a gyerekek közt végzett szolgálatban (gyülekezeti táborban külön, jól előkészített 
gyerekfoglalkozások, napközis tábor, új gyerekistentiszteletes csoport („KERET”) 
életre hívása, húsvéti, adventi játszóház, „Narnia”-napközistábor az ifisek aktív 
részvételével…) A személyes és csoportos megbeszélések, az őszi váli tréning, 
képzések mind-mind azt szolgálták, hogy mindenki megtalálja a helyét, ajándékainak, 
lehetőségeinek megfelelő területét, ugyanakkor csapattá érjenek az addig 
„partizánharcos” gyermekmunkások, kialakuljon valamiféle közös vonalvezetés, 
megtanuljanak együtt álmodni és dolgozni… Nagy ajándéka ennek az évnek, hogy az 
Ifjúsági Kör tagjai közül is többen bekapcsolódtak elkötelezetten a gyerekszolgálatba. 
2.3.2. Diakóniai munkacsoport elindítása 
2010 őszétől megkezdődtek az előkészületek, beszélgetések, közös gondolkozás előzte 
meg a munkacsoport megalakulását. Először egy szűkebb munkacsoport jött létre, majd 
általuk tervezve, minden érdeklődőt lassanként bevonva kialakultak a keretek, a 
működés szabályai. A Szándéknyilatkozat illetve a Szolgálati útmutató átgondolása és 
megfogalmazása után következett a diakónusok kiválasztása, képzése, majd 
novemberben a gyülekezet előtti megáldása, „kiküldése”. A konkrét munka – amellett, 
hogy ezt évek óta gyülekezetünk tagjai természetesen, spontán eddig is végezték, 
különös figyelemmel egymás segítésében – jelei már a tanévkezdő segélyek átgondolt 
kiosztása, konkrét krízishelyzetekben való segítségadások sora, az idősek és 
egyedülállók számára szervezett szeretetvendégség, illetve a magányosok 
karácsonyának meghirdetése december 24-én délután. Jól megalapozott, erős, képzett 
munkatársi csapat indulhat el a 2012-es esztendőre… 
2.3.3. Presbitérium megerősítése, munkacsoportokba szervezése, felkészülés a 

2011-es presbiterválasztásra; presbiterek, munkatársak képzése 
(…) 
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2.4. A GYÜLEKEZET ÖSSZETÉTELE 
A gyülekezet létszáma – különösen a vasárnapi Istentiszteletre nézve (ld: 2.4.) – 
szépen, egyenletesen növekszik, így 2011-ben is folytatódott ez. Ha csak a számokat 
nézzük, megtévesztők lehetnek, hiszen az eredeti, alakulás idején összeállított 2007-es 
névjegyzéket (ebben eredetileg 229 név szerepelt) folyamatosan felülvizsgáljuk – 
kiküldött levelekkel, a születésnapi köszöntés segítségével –, s akik nem járnak 
egyáltalán a gyülekezetbe vagy átmentek másik egyházközségbe, felekezetbe, azokat 
kivesszük vagy más kategóriába helyezzük. A 2012-es évre a Választói Névjegyzék 
még reálisabban fogja mutatni azokat, akik valóságosan élő tagjai 
Egyházközségünknek – ezt az áttekintés 2011 végére elvégezzük. Jelen sorok 
megírásakor a választók teljesen letisztázott létszáma: 343 fő. 
(Sóskuti Zoltán lelkész által folyamatosan fejlesztett adminisztrációs program [LP 
Manager 7.5] lehetővé tesz rengetegféle keresést, adatkezelést, statisztikát, sokféle 
információ kinyerhető belőle. Ennek két alapegysége a névjegyzék illetve a lelkészi 
napló. Ezek pontos vezetése sok időt igényel, de megéri, hiszen teljesen átlátható a 
gyülekezeti élet, annak irányai, eseményei. Jelen Missziói Munkaterv adatai is ebből a 
programból származnak, jórészt egészen pontos adatok.) Lássunk néhány beszédes 
adatot! 
 Névsorunkban 2076 fő került bejegyzésre, akikkel bármilyen módon 
kapcsolatba kerültünk (pl: temetés, keresztszülők…), ebből 582 főt tartunk nyilván, 
mint lazán gyülekezetünkhöz kapcsolódó embereket.  
 A felnőtt, aktív (tehát rendszeresen járó, elkötelezett) tagok száma 331 fő 
(tavaly 303 fő) 
 A jelenleg Választói Névjegyzékbe felvettek száma 343 fő, ugyanakkor azt 
láthatjuk, hogy minden egyházi feltételt ebből csak alig 100-120 fő tölti be.  
 A tisztán látást segíti az is, hogy a Választói névjegyzékben szereplők és az 
aktív tagok száma jelentősen közelít egymáshoz 2012-re. 
 A gyülekezethez aktívabban is kötődő gyermekek és ifjak száma is nagyon 
reménykeltő, hiszen 100 fő körüli számuk! 
 2011-ben 32 új tag jelent meg gyülekezetünkben (tavaly 37 fő). Ugyanakkor 
szinte minden Istentiszteletünkön találkozhatunk újabb és újabb, a gyülekezethez így 
még lazábban kötődő érdeklődőkkel. 
 A gyülekezetből eddig (2007 óta) 194 főt (tavaly ez a szám: 137 fő) látogattak 
meg egy vagy több alkalommal a lelkipásztorok (ebben is van egy kis lemaradás – 
különösen az új gyülekezeti tagok felé…). Emellett 83 tagunk igényel kisebb vagy 
nagyobb rendszerességgel lelkigondozást (tavaly 63 fő). 
 Meglepő szám: majdnem 100 egyháztagunk végez a gyülekezetben valamiféle 
szolgálatot. (Ez a választók számához vagy a templomba járók számához képest igen 
magas szám! Istennek legyen mindnyájukért hála!) 
 Annak a vizsgálata is érdekes eredménnyel jár, hogy a jelenlegi tagjaink 
milyen módon kerültek be közösségünkbe. Meghatározó azok száma, akik ide 
költöztek, előzőleg más közösségekbe (református vagy más felekezetekbe) jártak, és 
nálunk találtak otthonra. „Dobogós helyen vannak” azok, akik egy-egy testvérünk 
családtagjaiként kerültek közénk. A hittanórák (mind az óvodai, iskolai hitoktatás, 
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mind a Pál apostol Általános Iskola és Gimnáziumban végzett munka) szintén igazi 
„tágas kapui” a gyülekezetbe jutásnak a statisztikák szerint. A kazuáliák pedig szintén 
sokakat bevontak gyülekezetünkbe, ahogy az urnatemető kapcsán velünk találkozó 
emberek közül is sokan kerültek be gyülekezetünkbe. Ugyanakkor azt is valljuk, hogy a 
legfőbb misszió a „lélektől-lélekig” – egy gyülekezeti tag vonzó élete, bizonyságtétele, 
hívása az, amin keresztül sokan közénk kerültek. 

(…) 
 A gyülekezeti tagok társadalmi réteg szerinti elrendeződése is meglehetősen 
kiegyensúlyozott, vegyes képet mutat továbbra is. Az értelmiségiek például nagyjából 
egynegyedét teszik ki a gyülekezetnek. 
 Minden korosztály megtalálható közösségünkben, talán csak a fiatal felnőttek (bár 
mostanában ebben is növekedést tapasztalunk) vannak kevesebben egy kicsit… A 
gyülekezet átlag életkora 42 év (tavaly 43 év volt!). Idén is elmondhatjuk, hogy 
gyülekezetünkbe majdnem minden korosztály megtalálható, majdnem teljesen 
kiegyensúlyozottan. (Ennek meg kell látszania a stratégiánkban és a rétegalkalmakban, 
gyülekezeti életünk színes, minél változatosabb stílusában, formáiban!) 

Összegezve megállapíthatjuk, hogy szinte minden adatsorból az derül ki, hogy a 
gyülekezetünk semmilyen szempontból sem homogén, s ezért sokrétűen kell elemezni, 
sokféle stílust, megközelítést kell használni, tapintatosan lépni egyik vagy másik 
társadalmi-, korosztályos-, hitbeli állapotú-, kegyesség szerinti réteg felé – tekintettel 
lenni a többiekre is!) A misszió illetve a közösség gondozása szempontjából is, 
egyszerre több utat is járnunk kell, s nyitni újabbakat.  

Továbbra sem mondhatjuk, hogy tisztán lakótelepi gyülekezet vagyunk – azzal 
együtt, hogy az új, lakótelepi gyülekezetek sok jellegzetessége nálunk is megtalálható. 
A tradicionális réteg és a korábban egyháziatlan új betérők; a gyerekkoruk óta 
református identitásban élők és a más felekezetekből érkezők; a lakótelepen illetve 
hagyományos kertes vagy új építésű házakban élők; gyermekek-ifjak-fiatalok-
középkorúak-idősek mind-mind nagyjából egyenlő arányban vannak jelen közöttünk. 
 
2.5. A VASÁRNAP DÉLELŐTTI ISTENTISZTELETEK 
Idén befejeztük az „Az 1. Korinthusi levél magyarázatát”, és sokféle tematikus, 
változatos témájú Igehirdetések mellett a „Jakab levelének magyarázata” sok 
gyakorlatias, prédikációt hozott. (…)  

Szószékünkön leginkább gyülekezetünk lelkipásztorai szolgáltak, de ugyanakkor 
hallgathattuk Hajdú Szabolcs Koppányt és Hajdú Bálint Kadosát illetve skót és indiai 
vendégeinket is, akiket Dani Eszter lelkészünk hívott meg.  

A tavalyi előkészítés után idén már szinte minden vasárnap énekeltünk a Kiegészítő 
Énekeskönyvünkből (leginkább a ráfelelő éneket) az Istentiszteleteken zenekari 
kísérettel. Ezt a szolgálatunkat Gyimesi Bence kántorunk, Bors László zenész és Sóskuti 
Zoltán szervezték. A szolgálatban részt vett Gyimesi Boróka, Gyimesi Bence, Bors 
László, Kiss Domokos, Sebők Gábor, Ferencz Annamária és Sóskuti Zoltán. A 
gyülekezet lassanként elfogadta, megszerette, örömmel kapcsolódott bele ebbe az új 
éneklési rendbe. 
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A liturgiában is időnként több gyülekezeti tag szolgált a lelkipásztorok mellett. Idén 

kezdtünk el gondolkozni az Úrvacsora lényegének és formájának (liturgiájának) 
kérdéséről a Presbitériumban. A legtöbb pontban egyetértés alakult ki, de néhány 
részletben nem jutottunk nyugvópontra. Ezért néhány alkalommal megpróbáltunk egy 
másfajta változatot, de még ebben nem alakult ki a végső irány… 

Továbbra is hangsúly került a születésnaposok köszöntésére – a Hirdetés keretében – 
ebben be is mutatva egymásnak (különös tekintettel az új gyülekezeti tagokra) 
közösségünk tagjait, kiemelve kinek-kinek szolgálatát (köszönetet mondva) illetve egy-
egy momentumot családi életéből. Különösen figyeltünk idén arra, hogy az új 
gyülekezeti tagokat is bemutassuk, valamiféleképpen befogadjuk ezen a szolgálaton 
keresztül is közösségünkbe. Ebben a névsorban jelenleg 292 nevet (tavaly 270 név volt) 
jegyeztünk be, akiknek 70-80%-a rendszeresebben részt vesz Istentiszteleteinket. Ez a 
választói névjegyzék kb. 85%-át teszi ki (nagyon jó arány, tavaly ez 70% volt!). A 
gyerekek illetve azok, akik ezt kifejezetten kérik, nem szerepelnek ebben a névsorban. 
A névsort (ahogy az egész gyülekezeti nyilvántartást) Sóskuti Zoltán lelkész gondozza, 
frissíti – de a munka legnagyobb részét, azaz a képeslapok elkészítését, odahelyezését 
az Úrasztalára, Janiné Vakulya Gabriella és gyermekei végzik nagy kedvvel és 
hűségesen évek óta. 

Az Istentiszteleti részvétel – táblázatban: 
Év Összlétszám Átlag létszám 
2007 2683 78.9 
2008 7845 103,2 
2009 7570 122,1 
2010 * 7023 130,1 
2011 ** 6661 130 
2011 *** 7316 133 

Bár a tavalyi létszámhoz képest nincs nagy változás, ugyanakkor ha az őszi 
hónapokat nézzük csupán, akkor 140-150 fő alatt szinte nem voltunk vasárnaponként. 
Tehát az utolsó hónapok alapján növekedéssel van dolgunk! 

Ám, ahogy mindig figyelmeztetjük magunkat, „nem dőlhetünk hátra” – hiszen az itt 
élő emberek elsöprő része „még” egyáltalán nem jár templomba, még bőven van 
tennivalónk…! Ugyanakkor örülhetünk és hálát adhatunk ezért a szép fejlődésért. Az új 
gyülekezeti tagok nagy része az Istentiszteleten keresztül szerette meg közösségünket, 
nem egyszer annak közvetlensége, jó hangulata, az érthető tanítás és az éneklés (ez 
mindkét stílusra vonatkozik) színvonala ragadta meg őket. Kiemelkedő az is, hogy 
többek számára a gyermek-istentiszteletek léte, lehetősége lett vonzóerő. (A gyerek-
Istentiszteletekről ld: 2.7.4. pontban) 

 
2.6. TOVÁBBI RENDSZERES ALKALMAINKRÓL 
2.6.1. Szerdai Bibliaóra 

Ezek a délelőtti bibliaórák hullámzó részvétel mellett, mindig színesek, építőek, 
interaktívak és nagyon gyakorlatiasak.  

Az alkalom első harmadában ki-ki hozhat olyan Igéket, kérdéseket, gondolatokat, 
amik aktuálisan megragadták, előtte, utána együtt énekelve. Ima után az alkalom tartója 

* az utolsó adat: 2010. 
november 29. 

** az utolsó adat: 2011. 
december 4. 

*** A tavalyi számok alapján 
kiegészített, becsült létszám 
2011. dec. 31-ig bezárólag 
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(általában Sóskuti Zoltán lelkipásztor, mellette leggyakrabban Dani Eszter lelkész, 
illetve Cieklinszki Sándorné, Nagy Károly ny. lelkipásztor, Dr. Hajdú Csaba és Dr. 
Hajdú Csabáné hitoktató) imádkozik, rövid felvezetés, néhány gyakorlat felé vezető 
kérdés feltétele után moderálja (a mindig igen mély, személyes és izgalmas) 
beszélgetést.  

A létszám az 7-8 fő és a 18-20 fő között ingadozott, különösen nyáron voltak 
kevesen, ősszel pedig a 18-22 fő volt az átlaglétszám. A két sorozat mellett 
(„Heidelbergi Káté” illetve „Pál apostol városai”) sokféle téma lehetett előttünk, 
egészen a vasárnapi Igehirdetésre való reflexióig…  

Az imaközösség mindig fontos és megáldott része alkalmainknak. 
2.6.2. Ifjúsági Kör 

A vezetők közössége (Sebőkné Babos Boglárka hatodéves teológus--IFI-vezető, 
Deme Krisztina, Sóskuti Zoltán, Jani Lívia, Valentovics Anna) egyetértésben, sok 
fáradozással, örömmel végzi a szolgálatokat. Ebben az évben is kiemelkedő alkalmaink 
voltak a tavaszi hétvége (a konfirmandusokkal) illetve a nyári hét (Balatongyörök). 
Sebőkné Babos Boglárka a Munkatársi megbeszéléseket összefogottan, felkészülten 
vezette, koordinálva mindazok végrehajtását, amikre eljutottunk. 

A természetesen előforduló problémák, konfliktusok mellett ennek az évnek 
egyértelműen egyik „sikertörténete” az IFI! A pénteki alkalmakon többnyire 20 fő 
körül voltunk. Spontán és szervezett alkalmaink (pl. Nagy Gabriella vezetésével egy 
IFI nap az őszi szünetben) szintén sokat tettek hozzá a közösséggé formálódáshoz. Sok 
ifis bekapcsolódott a gyerekmunkába szolgálóként – a gyerek-Istentiszteleteken vagy 
éppen a nyári napközis táborban.  

Ebben az évben elindult a gondolkozás egy új IFI alapításáról. Először 2012 
februárja, majd későbbi mérlegelés után 2012 szeptembere a cél. Ezt sürgeti annak a 
valósága, hogy sokan vagyunk már (30-40 fő között van az IFIhez kapcsolódók 
létszáma), másrészt már a korosztályos különbségek is jelentkeznek… 

Elindult kétheti rendszerességgel, 2011 őszén, az utánpótlásra készítő IFI 
Munkatárs Képző Sebőkné Babos Boglárka illetve Sóskuti Zoltán lelkipásztor 
vezetésével. A jelenlegi ifi-vezetők mentorként illetve előadóként mind részt vesznek 
ebben a képzésfolyamban. 12 fiatal jelentkezett és jár elkötelezetten ezekre az 
alkalmakra: Buda Szabina, Frankó Attila, Páni Anna Cseperke, Nagy Gabriella, 
Katona Csongor, Lovász Csaba, Ruthner Máté, Tihanyi Noémi, Stadler Marianna, 
Földesi Zsófia, Weninger Ádám és Kiss Domokos). Isten formáljon és válasszon ki 
majd közülük elkötelezett munkatársakat. 
2.6.3. Hétkezdő Csendesség 

Ez az alkalom átmenetileg megszűnt 2011 nyarán. Előtte kitartóan kb. 10-12 fő járt 
ezekre a reggelekre elcsendesedni, Istenre és egymásra figyelni. Reménység szerint 
folytatjuk majd ezeket az alkalmakat… 
2.6.4. „Fehér Asztalos Szeretetvendégségek” 

A Bibliaóra és a Házi Biblia Körök folytán, s emellett az éveken át ezt hordozó 
korosztály idősödése, elfáradása miatt ez az alkalom is megszűnt 2011-re. 2007 előtt ez 
volt az egyetlen speciálisan keresztúri alkalom, nagy élettel, erről tanúskodik az a 
napló, gyűjtemény, melyet éveken át hűségesen vezettek a testvérek.  
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(Történt kísérlet arra nézve, hogy kéthavonta Istentisztelet után egy kisebb 

szeretetvendégségbe illetve fórum-beszélgetésbe mentsük át ennek értékeit, de sajnos 
ezek a kezdeményezések is elhaltak a sok más program, szolgálat miatt… 2011-ben 
felvetődött egy Nyugdíjas Klub indítása időseinknek – illetve missziói céllal a 
lakótelepi időseknek –, de nem állt össze egyenlőre az ehhez szükséges munkatársi 
csapat. Talán egyszer ez a kezdeményezés is megvalósul…) 
2.6.5. Bibliakör Vezetők Köre 

Két hetente, Sóskuti Zoltán lelkipásztor és Janiné Vakulya Gabriella szervezésében 
összetalálkoznak a Biblia Kör vezetők – az év második felében jórészt Szabados 
Ádáméknál. Itt amellett, hogy felkészülünk a következő alkalomra, együtt 
gondolkozva, segítséget kapva a készülésben, egymás meghallgatásában, 
lelkigondozásában, imádságban vagyunk együtt. A csoportokban adódó gondokat és 
örömeket is megbeszéljük, tanácsoljuk egymást. Sok áldást jelent ez az imádkozó, 
gyülekezetet vállán hordozó közösség egész egyházközségi életünkre nézve! Ebben az 
évben a következő csoportvezetők munkálkodtak: 1. csoport: Hajdú-házaspár; 2. 
csoport: Janiné Vakulya Gabriella és Szabados Ádámné (első félévben: Csordás 
János), 3. csoport: -, 4. csoport: Cieklinszki-házaspár, 5. csoport: Dani Eszter, 6. 
csoport: Csordás-házaspár, „beugró ember”: Sebőkné Babos Boglárka 
2.6.6. Házi Biblia Kör 5 csoportban 

A fent említett 5 működő csoportból ősztől indult el Csordás János és felesége Klári 
szolgálatával egy újabb csoport. Míg 4. csoportba  inkább középkorú és idősebb 
testvérek járnak, az 5. csoportba  pedig fiatal felnőttek, addig az 1. és 2. csoportokba 
vegyesen járnak a különböző korosztályok. Ha nem is sokan, de Istennek hála, idén is 
csatlakoztak többen a Házi Biblia Körökhez. 
2.6.7. Kórus 

Idén sajnos [az év közepére, lassan] széthullott a korábban annyi szép 
énekszolgálatot végző gyülekezeti kórusunk – bár azért egy-egy alkalommal 
hallhattunk alkalmi jelleggel kórusszolgálatokat. Reméljük, ez is, mint sok más, 
egyszer újraéledhet…! 
2.6.8. Baba-Mama Klub 

A néhány éve szünetelő csoport, most újólag zászlót bontott, és októbertől 
elkezdődtek heti rendszerességgel, Dani Eszter és Sebőkné Babos Boglárka 
vezetésével, néhány anyuka besegítésével ez az alkalom. Várjuk a folytatást, melyben 
benne rejlik a misszió lehetősége az olyan kismamák felé, akik még nem járnak 
gyülekezetbe… 
2.6.9. Munkatársi megbeszélések, imaórák 
a Imakör: Cieklinszki Sándorné Éva vezetésével az Imakör rendszeresen és 

alkalomszerűen is kapja az ima-témákat, gyülekezeti és személyes dolgokért, már 
nemcsak virtuálisan gyakorolva imaközösséget, hanem többszöri találkozással. Isten 
áldása van ezen a kis csoporton. 

b Diakóniai Bizottság: A diakónusok kiküldését megelőzte csaknem egy éves közös 
gondolkozás, előkészület, majd képzés, tervezés. Mindezeknek és a meginduló 
szervezett diakóniai munkának a vezetését a Diakóniai Bizottság végzi. Ennek tagjai: 
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Dani Eszter lelkész, Palásthy Zsoltné, Kovács Lászlóné, Horváth Kálmánné, Ferencz 
Annamária és Cieklinszki Sándorné. A megbeszéléseiket jórészt kéthetente tartják. 

c Keresztelési patrónusok: A keresztelési patronálás elvét és rendszerét Sóskuti Zoltán 
lelkipásztor dolgozta ki még kelenföldi szolgálata alatt. A megkereszteltekkel való 
kapcsolattartás ezen módját vette át gyülekezetünk 2008-tól. Azonban az eltelt évek 
tapasztalatai arra hívtak bennünket, hogy felülvizsgáljuk, kicsit újra gondoljuk ezt a 
rendszert. Az eredeti „kerékvágásban” maradva, de néhány dolgon változtatva megy 
tovább ez a szolgálat. Dani Eszter lelkész, Sebőkné Babos Boglárka hatodéves 
teológus és Palásthy Zsoltné vezetésével felülvizsgálták a patrónusok és patronáltak 
névsorát, és felszabadították azokat, akik nem elég átgondolva léptek e szolgálatba, 
vagy közben szegte kedvüket a kevés visszajelzés, „eredmény”, kiléphessenek, s 
helyükre új munkatársakat találjunk. Megfogalmaztuk az ún. „minimum csomagot”, 
amit vállal az, aki ebbe a szolgálatba belép, és lefektettünk olyan alapelveket, melyek 
segíthetik tovább azokat, akik ebben részt vesznek. Ez az átrendező folyamat – sok 
munkatársi beszélgetés és képzés után – 2011 végére lezárult. Várjuk ebben is a 
folytatást… (Szép „eredménye” lehetett ennek az a decemberi adventi játszóház, 
melyre a patrónusok elhívták a megkeresztelteket, és sokan eljöhettek…) 

 
2.7. KATECHÉZIS 
2.7.1. Óvodás hittan 4 óvodában („Mákvirág”, „Csillagszem”; „Összefogás; 

„Hófehérke”): Dani Eszter lelkész most már ismerősként állt ebben a szolgálatban, 
folytatva a tavalyi munkát. Az adventi játszóház nagy tanulsága, hogy a gyülekezeti 
alkalomra hívó hitoktató kapcsolópont, és nagy előnye van ebben a lelkésznek. 
Továbbra is úgy áll, hogy stratégiailag fontos lehetőségünk ez, sok gyermeket és 
családot érhetünk el ezzel… A Mákvirág Óvodában még Sebőkné Babos Boglárka is 
tartott ősztől hittanórákat (itt a legnagyobb a létszám). Érdekes hozadéka ennek a 
munkaágnak az is, hogy idén azért tudott beindulni az Újlak utcai Általános 
Iskolában is a hittan, mert a mi óvodás hittanosaink tanultak ott tovább, így alapjai 
lehettek sok év kihagyás után a helyben való iskolai hittancsoportnak. 

2.7.2. Iskolai hittanóra (Újlak utcai Általános Iskolában): Dani Eszter lelkész 
szolgálatával tehát hittanoktatás indult ebben az iskolában is. (A korábbi gyülekezeti 
hittanóra, melyet a templomban tartottunk, ezért megszűnt – hiszen ez épp az iskolai 
hittant helyettesítette –, hiszen most már a négy helyi általános iskolából háromban 
jelen vagyunk.) 

2.7.3. Iskolai hittanóra (Kőrösi Csoma Általános Iskola és Gimnáziumban): Oláhné 
Nagy Anita munkálkodásával ez a katechetikai szárnyunk is tovább működhet, Nagy 
dolog, hogy ebben a nagy iskolában is jelen lehetünk, és van, aki ezt lelkiismeretesen 
felvállalja! 

2.7.4. Vasárnapi gyerekistentiszteletek (4 csoportban): Idén ősztől egy új 
struktúrában, a korábbi három helyett, négy csoportban folytak a gyermek-
istentiszteletek. Ez azt jelenti, hogy három év alatt, az eredeti két csoportot 
megdupláztuk. Először, Kelemen Zoltánné szervezésében, nyitottunk az óvodás 
korosztály felé, majd idén ősztől a kisbabákat és az ovisokat egy csoportba hívtuk, a 
nagycsoportosok illetve a kis elsősök pedig „Kisfecskék” néven járnak egy 
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csoportba. Ősztől különös hangsúlyt kapnak az 5-6-7. osztályosok (köztük az első 
éves konfirmandusok), és egy „ifisebb-jellegű” stílusban, hozzáállással tanítjuk őket 
Dani Eszter lelkész kezdeményezésére. Ez utóbbi csoport a „KERET” nevet kapta 
(jelentése: „Keresztúri Református Tinik”). A köztük lévő korosztályt pedig egy 
alsós csoportba hívtuk. Megszilárdult az is, hogy a legkisebb csoport kivételével a 
templomi Istentiszteleten fenn vannak a gyermekek, együtt a felnőttekkel, és a 
prédikáció előtti ének alatt vonulnak le. Ősztől, együtt működve a Gyermekjóléti 
szolgálattal, lehetőséget kaptunk, hogy szomszédos „Garzon-ház” aljában található 
teremben tarthassuk meg a „KERET” csoport alkalmait. (Ennek a kapcsolatnak 
másik fele a Klubok elindítása – később bővebben erről…) 

Csoportok: Tanítók Segítők 
Kicsi ovis csoport Pócsikné Bornai Kamilla,  

Mózes Ilus, 
Buda Szabina, Molnárné S. 
Julika, 

Nagycsoport – 1. 
oszt. 
(„Kisfecskék”) 

Oláhné Nagy Anita,  
Tihanyiné B. Erika, Csordás János 
 

Tihanyi Dia és Noémi, Tündi, 
Nagy Gabi 

Kisiskolás Erdő Gabi,  
Sütő Julika, Nagy Eszter 

Páni Anna Cseperke, Földesi 
Zsófi, Langstadler Flóra 

Felsős 
(„KERET”) 

Sebőkné B. Boglárka, - (Deme Kriszti), 
Hajzer Sándor  

Frankó Attila, Ruthner Máté 

2.7.5. Konfirmációi felkészítés (2 évfolyamban – heti 1 órában, keddenként illetve 
péntekenként) 2011-ben 7 ifjú konfirmált. Ruthner Máté ifjúsági köri tag hűséges és 
hiteles segítő szolgálata mellett Sóskuti Zoltán lelkipásztor készítette fel a csoportot. 
Az I. évfolyamot Dani Eszter lelkész készítette fel vizsgára. 2011 őszétől mindkét 
évfolyamot Sóskuti Zoltán tanította Jani Lívia és Nagy Gabriella ifis tagok 
segítségével. Az I. évfolyamon jelenleg 12 fő, a II. évfolyamon 8 (9) fő készül. 2011 
őszére elkészült egy, a két évet átfogó új munkaterv a konfirmációs munkára. 

2.7.6. Felnőtt konfirmációs oktatás (személyesen, egyéni ritmusban, „levelező” 
(felnőttesebb) módszerrel) Folyamatosan készülnek gyülekezeti tagok ebben a 
ritmusban a konfirmációra. Idén egy gyülekezeti tagunk tett bizonyságot, s 
konfirmált (Csutorosné Szabó Erika). 

2.7.7. Református hitoktatás a Pál apostol Katolikus Általános Iskola és 
Gimnáziumban – évfolyamonként egy-egy csoportban, heti két-két órában. Hálával 
mondhatjuk, javult az iskola és a gyülekezet kapcsolata, nagyobb bizalmat 
tapasztaltak az ott dolgozók: Hajdú Csabáné Kati (1-8 évf. ill. 12. évf.), Sóskuti 
Zoltán (10-11. évf.), Dani Eszter(9. évf.). Ez köszönhető a keresztúri ökumenikus 
kapcsolatok egyértelmű felmelegedésének, illetve Hajdú Csabáné évek óta tartó 
hűséges munkájának, valamint annak, hogy két évben is (az iskola történetében 
először) érettségiztek református hittanból (két illetve idén négy diákunk) – mely 
hozzájárult nagyobb tekintélyünkhöz. Kimutatható, hogy a gyülekezet számbeli 
növekedésében lényeges szerepe van az itt végzett munkánknak! A mai, élő Ifjúsági 
Kör alapja éppen a Pál apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnáziumba járókból 
került ki! Ezzel együtt sokak szülei is a gyermekeikkel együtt gyülekezeti tagunkká 
érlelődik. Ezért stratégiai fontosságú a jelenlét ebben az intézményben! 
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2.8. 2011-ES RENDKÍVÜLI ALKALMAINK, ELVÉGZETT FELADATOK, HÁTTÉRMUNKÁK 
2.8.1. Ennek az évnek nagy nehézsége volt Sóskuti Zoltán lelkipásztor betegsége. Az 
egyre nehezebben elviselhető betegség végül a munkából való teljes kieséssel, műtéttel 
és regenerálódással járt, így tulajdonképpen május közepétől egészen augusztus 
közepéig nem végzett szolgálatot – kivéve a konfirmációi vizsgát és ünnepséget, illetve 
egy-két alkalmat. Ez idő alatt a gyülekezet minden munkatársa nagyon komolyan helyt 
állt, kiemelten Dani Eszter lelkész, aki lelkiismeretesen, felelősen és Istentől áldottan 
„tartotta a frontot” – szinte nem volt érezhető a gyülekezet életére nézve ez a hiány… 
2.8.2. Presbiteri-munkatársi Hétvége Válon (január) 
2.8.3. Ökumenikus imahét  
2.8.4. Tavaszi ifjúsági hétvége (konfirmandusok két évfolyama illetve az IFI 
részvételével) 
2.8.5. Tavaszi evangélizációs hét Faragó Csaba lelkipásztor szolgálatával (Pünkösd 
hetében a Konfirmáció előtt) 
2.8.6. A 2011-es Nagycsütörtöki különleges alkalmunkon kiugróan sokan voltunk, 
megint lelkileg sok ajándékkal járt ez a fajta már-már hagyományos formánk. 
2.8.7. Nyári gyülekezeti napok Tahiban, illetve nyári IFI tábor Balatongyörökön. 
2.8.8. Idén is – talán az egyik legjobban sikerült – napközis táborban lehettünk 
együtt gyermekek és körülöttünk szolgáló (idén különösen sok) munkatársak. A tábort 
idén Dani Eszter lelkész vezette, egy komoly munkatársi csapattal. 
2.8.9. Idén is több kulturális programban volt részünk Szabó Zsuzsa fáradhatatlan 
szervezői munkája révén  
2.8.10. Halottak napja idején Vigasztaló Istentiszteletre hívtuk az egy-két éven belüli 
gyászolókat 
2.8.11. Pasztoráció: A két lelkész lelkigondozói beszélgetéseinek száma a már 
majdnem 150 alkalom ebben az esztendőben – ez nagyon magas szám. A 
családlátogatásban a tavalyhoz képest nagyobb aktivitás volt, a két lelkész együttesen 
82-szer látogatott meg egy-egy családot. Ezek mellé társul – szintén a két lelkészünket 
együtt véve – hozzávetőleg (nincs mindegyikről naplóbejegyzés) – 130-150 
beszélgetés. (Erre érdemes úgy ránézni, hogy Sóskuti Zoltán esetében 3 hónap a 
pasztorációban szinte teljesen kimaradt!) Ami új fejlemény, hogy az e-mailben illetve 
telefonon történő lelkigondozás, kapcsolattartás ebben nincs is benne. 
2.8.12. Nagy feladat a „tengernyi” e-mail elolvasása és megválaszolása – köztük 
közegyházi, szervezési, lelkigondozói, munkatársi és sok más típusú levéllel. Nehéz 
megmondani pontosan, de bizonyosan hetente minimum 5-8 óra munkát jelent 
lelkészenként, napi 10-30 mail-lel. Nagy kihívás ennek helyét, súlyát megérezni a heti 
munkarendben…! 
2.8.13. Az év második felében öt, az Önkormányzat által szervezett, megbeszélésre is 
sor került: kerületi lelkészek találkozója a Riz Levente polgármesterrel, azután az új 
kerületi rendőrkapitánnyal, valamint a Szociális- illetve az Ifjúsági Fórum, végül az 
„Adventi Forgatag” szervezése kapcsán tartott egyeztetések. Ezeken jórészt Sóskuti 
Zoltán lelkipásztor képviselte gyülekezetünket. 
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2.8.14. A Választói Névjegyzéket és mindenféle névsor nyilvántartást mind jobban 
pontosítottuk. 
2.8.15. A Biblia Körök záró szeretetvendégsége ebben az esztendőben is jól sikerült. 
2.8.16. Gyermekmunkás, diakónus és keresztelési patrónus kurzusok is bőségesen 
segítették a munkatársak elköteleződését, elmélyülését, fejlődését… Dani Eszter lelkész 
rengeteg szervezéssel, előkészülettel „hozta tető alá” ezeket. Talán ezek közül 
kiemelkedik Máramarosi András (Barnabás Csoport) vezetésében a 
gyermekmunkásoknak Válon tartott őszi tréning. 
2.8.17. Történt egyfajta megkeresés azon korábban regisztrált gyülekezeti tagok felé 
(2007 eleji névsor), akikről nem tudunk semmit… 
2.8.18. Második évfolyamos konfirmandusok az egyikük házában „bulit”, tartottak 
Sóskuti Zoltán lelkipásztor jelenlétével, ami nagyon meghittre, szépre sikerült, a végén 
Ruthner Máté áhítatos bizonyságtételével, éneklésével. 
2.8.19. Az Imacsoport alkalmai, szolgálata állt most is a gyülekezeti élet és a 
közösség tagjai mellett Cieklinszki Sándorné Éva vezetésével. 
2.8.20. Az urnatemető újságokban történő „reklámozása” révén – amit jórészt 
Babosné László Margit szorgos utánjárásának, ügyintézéseinek köszönhetünk – 
megélénkült idén az altemplomi urnahelyek értékesítése. Idén minden eddigit felülmúló 
forgalmunk volt – majdnem 50 szerződés…! 
2.8.21. Nagy hangsúlyt helyeztünk arra is, hogy az urnahely értékesítés, annak 
adminisztratív „lebonyolítása” alkalmával ne egy „hivatalnokkal”, „ügyintézővel” 
találkozzon a Vevő, hanem valóban egy lelkipásztorral, lelkigondozóval, emberséges, 
érdeklődő, kedves, befogadó, megértő emberrel. Ebből sok áldás származik. Ezen 
keresztül is nyertünk meg érdeklődőket a gyülekezetnek, sőt Krisztusnak! Nem 
hiábavaló, ha ezt a feladatot lelkészeink végzik. 
2.8.22. Az idei kanonika vizitáción Szabó Lajos (Egyházközségünk korábbi vezetője) 
lelkipásztor jött el közénk világi tanácsos társával, Dzúr Gábornével. 
2.8.23. Honlapunk folyamatosan bővül – Kelemen Zoltán gondozásában –, már 
többen általa kerültek be gyülekezetünkbe, az interneten keresve egyházközséget… Az 
igehirdetések és a liturgiás lapok felkerülnek minden alkalommal… A legújabb 
fejlemények közé tartozik Istentiszteleteink élő hallgatható közvetítése, a 
könyvterjesztés ajánlata (Langstadler Csabától) valamint a Hírlevél és a hirdetések 
megtalálhatósága. 
2.8.24. Idén jelent meg gyülekezeti „Kiegészítő Énekeskönyv I.” kiadványunk, melyet 
az istentiszteleti éneklésben rendszeresen használunk. Ennek összeállításában, 
kigondolásában, kottaképek elkészítésében, lektorálásban, nyomdába kerülésében 
Gyimesi Bence kántorunk és Sóskuti Zoltán lelkipásztor sokat dolgoztak. 
2.8.25. Gyülekezeti újságunk ebben az esztendőben két megjelenéssel szolgált Sóskuti 
Zoltán szerkesztésében, sok gyülekezeti tag jóízű odaállásával, írásaival… 
2.8.26. A kert további szépítésében nagy gonddal munkálkodott Lajsz Józsefné Kati 
illetve a korábbi munkatársak (köztük: Horváth Kálmán, Kovács László, Juhász Albert, 
Sztranyovszki Károlyné Ibi néni illetve Balogh János…). 
2.8.27. A templomtérben – állandóan frissülő képekkel, írásokkal – elhelyezésre 
került egy „faliújság”, melyen a gyülekezet életéről kaphat valamiféle képet, aki 
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áttanulmányozza. Hasonlóan a középső szinten – csak képekből – is találunk három 
faliújságot, melyek a közösségünkről tanúskodnak. Janiné Vakulya Gabriella gondozza 
ezeket… 
2.8.28. Szabó Zsuzsa testvérünk rengeteg figyelmet és munkaórát szánt arra, hogy az 
iktatást és történelmünket dokumentáló régi iratainkat és egyéb dolgainkat rendezze, 
kikutassa és rendszerbe szedje. Nagy és szép munkát végzett! 
2.8.29. Pesti úti Idősek Otthonában áhítatokban, pasztorációban szolgált 
lelkiismeretesen és lelkesen Nagy Károly ny. lelkész és felesége Zsuzsa. 
2.8.30. Gyimesiné Zoltán Szemerke és segítői révén kialakult gyülekezeti 
könyvtárunk, mely 2012-től már működőképes lesz. 
2.8.31. A pénzügyek – mind gyülekezeti, mind alapítványi vonalon – rendkívül jó 
kézben vannak. Szabados Ádámné Jutka, mint lelki ember, pontos és lelkiismeretes 
munkatárs és a gyülekezetért égő szolgáló tartja mindezeket kézben. Mögötte áll a 
Pénzügyi Bizottság: Gyimesiné Zoltán Szemerke, Jani Sándor, Hajdú Csaba gondnok, 
Szabados Ádám és Sóskuti Zoltán lelkész. Istennek legyen hála őérte, és azért, hogy jól 
állunk, s pénzünk a jó célt szolgálhatja…! 
2.8.32. Idén nagy hangsúlyt fektettünk (pl. iskolakezdéskor vagy az év végével 
Karácsony környékén) diakóniai segélyezésre. (Idén már a Diakóniai Bizottság 
vezetésével.) 
2.8.33. A templomba jövők fogadásában, a búcsúzásban sajnos betegsége miatt 
Szabados Ádám egészen kiesett, helyette jórészt Cieklinszki Sándor, esetenként Kovács 
László (aki mindig elsők között jön feleségével a templomba, előkészítendő az 
Istentiszteletet), illetve Hajdú Csaba gondnok és Jani Sándor végeznek fontos 
szolgálatot. 
2.8.34. A sakramentumok előkészítésében, a vendégségek körül, konyhában és 
takarításban (alkalmanként több-kevesebb segítővel) Kovács Lászlóné és Horváth 
Kálmánné végeztek idén is áldozatos szolgálatot. Hozzájuk kapcsolódva Pálinkásné 
Dézsi Zsuzsa presbiterünk illetve Jani Lívia és Valentovics Anna segédkeztek. 
2.8.35. Az urnaterem takarításában idén is Hartmann Hubertnéra illetve új 
gyülekezeti tagunkra, Kurdi Ildikóra számíthattunk. 
2.8.36. Megtörtént a templomépület középső részének fűtés-rekonstrukciója Fajka 
László hozzáértő munkájával, Horváth Kálmán folyamatos odafigyelése, felügyelete 
mellett. Végre elmondhatjuk, gyülekezeti termeink jól fűthetőek! Istennek legyen hála, 
hogy erre a nagy beruházásra volt fedezetünk! 
2.8.37. Egy szeretetvendégség keretében meghallgattuk Oroszlányiné Jakab Klára 
gyülekezeti tagunk képes beszámolóját Patmos szigetéről. 
2.8.38. Idén végül a Presbitérium arra jutott, hogy felkér valakit a templomépület 
rendszeres takarítására. Horváth Kálmán és Sóskuti Zoltán bizatott meg azzal, hogy 
megtalálja az alkalmas embert. Molnárné Schuszter Julianna nagy örömmel, 
odaadással, szeretettel végzi ősztől ezt a szolgálatot. 
2.8.39. Idén elkezdtünk, Sóskuti Zoltán vezetésével, egy sorozatot „Gyászolók 
teadélutánja” címmel, egy ígéretes kezdés után azonban sajnos egyenlőre elhalt, ez a 
gyászban segítő, közösségi alkalom. 
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2.8.40. Ősszel egy rövidített Keresztkérdések Kurzust tartottunk. (Ennek folytatása 
lesz várhatóan a 2012 tavaszi Alfa Kurzus.) 
2.8.41. A kerületi Autómentes Napon az Ifjúsági Kör tagjai szolgáltak nagyon 
kreatívan, odaszántan, szép csapatmunkában egy saját sátorban… 
2.8.42. A Gyermekjóléti Központtal közösen – de jórészt Dani Eszter és szervező 
csapata munkájából – klubok indultak a GyeJó „Garzon Házban” lévő termében. Sakk- 
és Tánc Klubok. 
2.8.43. A Presbitérium 2011-ben 9 alkalommal ülésezett rövidebb-hosszabb időt 
eltöltve. 
2.8.44. Az ügyeleti órák alatt hatalmas és egymás után nagyon sokféle feladattal, 
történettel találkoztak lelkészeink. 
2.8.45. A kerti és belső munkákban sokat munkálkodott idén is a Horváth Kálmán-
Kovács László-páros. Hasonlóképpen a különböző vendégségek, rendezvények 
kapcsán a Horváth Kálmánné-Kovács Lászlóné-páros komoly és szeretetteli munkát 
végez. 
2.8.46. A műszaki háttér biztosításában, az Istentiszteletek felvételében és internetre 
helyezésében Kelemen Zoltán végez áldozatos és kitartó munkát. 
2.8.47. Rengeteg időt kívánt a gyülekezeti tagok szociális és egészségügyi 
helyzetében való segítés, kísérés, levelezés. 
2.8.48. Idén különösen is sok adminisztráció szakadt gyülekezetünkre, melynek 
„oroszlán részét” Szabados Ádámné, Sóskuti Zoltán lelkipásztor és besegítve Szabó 
Zsuzsa hordozták. 
2.8.49. Presbiter választás (ld. 2.3.3.) 
2.8.50. Diakónusok megáldása és kiküldése (november 13.) 
2.8.51. Az egyedülállók számára rendezendő szeretetvendégség illetve a magányosok 
számára rendezett szentesti együttlét nagyon szép hagyományt nyithatnak, jó irányt 
jelentenek – a Diakóniai Munkacsoport koordinálásával. 
2.8.52. 2011-ben a temetések száma idén: 30 elhunyt*; keresztelések: 7 gyermek*; 
esketések száma: 4 pár* (* még nem a végleges számok!) A korábbi évekkel 
összehasonlítva a temetések száma szinte kétszerese, a keresztelések száma pedig jóval 
kevesebb. Az előbbinek az urnasír eladásokkal párhuzamosan, körzetünkhöz tartozó 
elhunytak számának növekedése lehet a magyarázata, míg az utóbbi okai közt sok más 
mellett az is ott lehet, hogy idén komolyabb feltételeket szabtunk a keresztelést kérő 
családok felé. A megkeresztelt gyermekek jórészt a gyülekezeti tagok családjaiból 
kerültek ki idén. 
2.8.53. Összességében elmondható, hogy míg Sóskuti Zoltán lelkipásztor munkájának 
súlypontjai a pásztorálás (családlátogatás, lelkigondozás, személyes odafigyelés), az 
ifjúsági munka, a külső kapcsolatok, illetve adminisztráció volt – addig Dani Eszter 
lelkész a munkaágak kitisztázása, a munkatársak képzése, vezetése, kiemelten a 
diakónia, a gyerekmunka, új alkalmak beindítása illetve a patronálás voltak. Az 
Igehirdetésre való készülés azonban sok minden előtt igen fontos a szolgálatok között! 
Sebőkné Babos Boglárka hatodéves gyakornokként szintén sokféle munkát végzett, 
ezekből kiemelkedett az Ifjúsági Kör illetve a „KERET” vezetése – és több „beugrás”, 
helyettesítés.  



Keresztút/r 8. szám                                                    30. oldal                                              Pünkösdi szám. 
2.8.54. Lelkészeink kapcsolata, kommunikációja őszinte, szeretettel teli – s habár 
vannak különbözőségek, viták, mégis egységesek. A hetenkénti (és ezt kiegészítő 
alkalmankénti) megbeszélések és beszélgetések igen fontosak mindebben… 
2.8.55. Lelkipásztoraink több helyen tartottak vendégszolgálatot, több konferencián, 
egyházi találkozón vettek részt – szinte a teljesség igényével: 
Sóskuti Zoltán:  Áhítat a Nyugdíjas Lelkészek összejövetelén;  a Szív Közösség 

alkalmai;  Ökumenikus Főtér avatás, áldásmondás;  evangélizáció a Presbiteri 
Szövetség országos konferenciáján Tahiban;  mátraházai egyházmegyei lelkész 
tanulmányi hét;  evangélizációs és más vendégszolgálatok Bp. Külső-Kelenföldön 
illetve Őrmezőn;  Rákoscsabán vendégszolgálat (zene, ének, áhítat) az Iránytű 
Istentiszteleten  Ipari Csarnok Avató – megáldása, Igés szolgálat  áhítat a kerületi 
pszichiátriai gondozottak között illetve a kerületi mozgáskorlátozottak 
Karácsonyán… 

Dani Eszter:  Családterápiás képzés,  előadás Rákoscsabán a rákosmenti 
reformátusok találkozóján a panel-misszióról  cigánymissziós fórumok, 
tanácskozások,  az MRE képviselete a kormány által létrehozott Roma 
Koordinációs Tanácsban;  adventi áhítat a Benkő István Református Általános 
Iskolában,  Cursillo-k vezetése,  evangélizáció Kárpátalján,  további sokféle 
képzés, konferencia és előadás … 

 
2.9. VEZÉRIGE, BEVEZETŐ GONDOLATOK A 2012. ESZTENDŐRE 

„Az ÚR Lelke van énrajtam, mivel felkent engem, hogy evangéliumot 
hirdessek a szegényeknek; azért küldött el, hogy a szabadulást hirdessem a 
foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását; hogy szabadon bocsássam a 
megkínzottakat, és hirdessem az Úr kedves esztendejét.” Luk. 4:18-19 
„Ahogyan engem elküldött az Atya, én is elküldelek titeket.” Jn. 20:21.. 

 
(…) ld: külön cikkben előrébb: Dani Eszter: Gondolatok 2012-re 

 
2.10. FŐBB HANGSÚLYOK, CÉLKITŰZÉSEK, „ÁLMOK”: 
1./ A misszió két részének megélése különböző mozdulatokban, alkalmakban, 

szolgálatokban, formákban:  
Tehát a misszió, azaz küldetésünk szerint meghívni másokat Isten Országának 

érintésébe kétféle síkon is történik. Elsősorban az Evangélium hirdetésében, 
ugyanakkor mellé társul a Isten hozzánk hajló szeretetének megmutatása, továbbadása, 
tehát a cselekedetekben megnyilvánuló hit. 
1.1.  Evangélizáció (Alfa; Klubok, Patronálás, Franklin Graham-evangélizáció)  

Az evangélizáció mind az Istentiszteletekben az Igehirdetéseken és 
sákramentumokon át, mind a katechézisben, mind a lelkigondozásban, vagy akár a 
kazuáliákban eddig is jelen volt gyülekezetünkben. A tavaszi, elsősorban 
konfirmandusoknak és hozzátartozóiknak szóló evangélizációs sorozatokban is erre 
koncentráltunk.  
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A súlypontja eddig is, ezután is a személyes, lélektől-lélekig érő hívogatás, 

Igehirdetés lesz, melyet a gyülekezet tagjai végeznek szeretteik, iskola- illetve 
munkatársaik és szomszédjaik felé. 

Mindezek mellett tavasszal a 2009-es illetve 2011-es Keresztkérdések-sorozathoz 
hasonlóan, Alfa Kurzust fogunk tartani azoknak, akik Istent keresik, szeretnék tisztán 
látni Isten üzenetét, mélyebben átélni a Szentlélek bennünket formáló munkáját. 

A 2011 végén elinduló Klubok (Sakk- illetve Tánc Klubok) folytatása is nyitás a 
hittől, egyháztól, templomtól távol lévők felé, melyet az Önkormányzat által felügyelt 
Gyermekjóléti Szolgálattal közösen, termükben végzünk. Ebben Dani Eszter 
lelkipásztor vezetésével egy kis csapat munkálkodik majd reményeink szerint 2012-ben 
is. A társadalom felé való nyitás alkalmait is szeretnénk tovább vinni, mind az 
Önkormányzat rendezvényein való jelenléttel (pl.: Autómentes Nap, Advent a Főtéren), 
mind a pszichiátriai gondozottak vagy éppen a mozgássérültek számára rendezett 
karácsonyi alkalmaikon való szolgálattal. Tervezzük, hogy a Franklin Graham-
evangélizációs megmozduláshoz is csatlakozik majd gyülekezetünk. Az 
evangélizációhoz továbbá hozzátehet a honlap felhasználása is e tekintetben (pl: 
biznyságtételek, tanítások, kurzusok anyagai, fórum). 
1.2.  Diakónia, azaz a cselekedetekben megnyilvánuló hit, szeretet (a diakóniai 

szükségek mind teljesebb lefedése illetve a munkatársak további képzése, erősítése, a 
gyakorlati munka kialakulása). (…) 

 
2./ A 2011-ben beinduló szolgálatok, szolgálói közösségek („csapatok”) 
megerősítése: 

Gyerekszolgálat -  Diakónia - Ifjúsági Kör és Munkatárs Képző - Baba-Mama Klub - 
Keresztelési Patrónusi Szolgálat - További klubok 
3./ Szeptembertől egy új IFI megindítása – új ifjúsági munkások beállítása az IFI 
Munkatárs Képző lezárásával, értékelésével. (…) 
 
2.11. TOVÁBBI TERVEK, FELADATOK, ÖTLETEK: 
2.11.1. Presbiteri imaórák… - pótpresbiterek bevonásával; ősszel presbiter képzés, 

munkacsoportokba rendezés 
2.11.2. Különböző képzések (IFI-munkatársak, presbiterek, Biblia Kör vezetők…) 
2.11.3. Korosztályos gyerekdélutánok, játszóházak, barkácsolások az ünnepekhez 

kapcsolódva 
2.11.4. (…) 
2.11.5. Pontos felmérése annak, hogy a templomépület középső szintjének 

átalakításában mire lenne szükség és lehetőség. (Például: rendszeresen felmerülő 
kérdés a nagy gyülekezeti terem mobilfallal való elválasztása, a lelkészi iroda 
„lépcsőtlenítése”, és most már az új lelkészi iroda átalakítása is.) 

2.11.6. Az Igehirdetésekben a misszióról tanítani, arra hívni embereket 
2.11.7. Az Istentiszteleteken hangozzanak el bizonyságtételek (esetleg kéthavonta), 
vagy próbáljunk kialakítani bizonyságtételekből egy írott gyűjteményt, és ezekből az 
igehirdetők választhatnak a prédikációkat megerősítendő egy-egy alkalomra. 
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2.11.8. A honlap bővebb felhasználása az evangélizálásban, bizonyságtételekben, 
fórum-beszélgetés lehetőségében… Jó lenne református identitásunk alapelemeiről is 
írni a honlapon – ennek összeállítására Sóskuti Zoltán lelkipásztor kapott megbízást. 
2.11.9. A 2012-ben konfirmálók részére konfirmandus délutánokat szervezünk, az 

IFI Vezető Képzőbe járók segítségével, a tavaly konfirmáltakat is meghívva. 
2.11.10. Az IFI Vezető Képzőbe járók „kipróbálhatják” magukat a konfirmandus 

délutánokon, a konfirmandus hétvégén illetve a jelenlegi Ifjúsági Kör alkalmain 
szolgálva. 

2.11.11. Tavaszi kárpátaljai kirándulás – kapcsolatépítés 
 
2.12. TERVEZETT RENDSZERES ALKALMAINK 2011-BEN: 
Istentiszteletek – minden vasárnap, délelőtt 10.00 
Gyermek-Istentiszteletek 4 csoportban – minden vasárnap, délelőtt 10.00 
(Hétkezdő csendesség – minden hétfőn reggel 6.30) 
Diakóniai Bizottság – minden második kedden 8.30 
Baba-Mama Klub – minden kedden 10.00 
Konfirmációi előkészítő II. évfolyam – minden kedden 15.30 
Szerda délelőtti bibliaóra – minden szerda délelőtt 9.00 
Konfirmációi előkészítő I. évfolyam – minden pénteken 16.30 
Ifjúsági óra – minden pénteken este 6 óra 
Házi Biblia Körök (5 csoportban) – kéthetente 
Házi Biblia Körök Vezetőinek Találkozása – kéthetente hétfő este 6 óra 
(Felfedező csoport) 
Presbiteri gyűlés / imaóra – havonta 
Áhítatok a Pesti úti Idősek Otthonában – egy hónapban két alkalom 
Hittanórák – hetente 
o Óvodák: Mákvirág, Csillagszem, Összefogás, Hófehérke 
o Iskolák: Kőrösi, Újlak; Pál apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium 
 
2.13. TERVEZETT NEM RENDSZERES ALKALMAINK 2012-BEN: 
Ifjúsági- illetve (külön) Konfirmandus Hétvége – tavasszal 
Képzések, kurzusok 
Alfa Kurzus (evangélizációs sorozat terített asztal mellett) 
Ökumenikus imahét 
Munkatársi hétvége – év első negyedében 
Ifjúsági hét – nyáron 
Gyülekezeti Hosszúhétvége – nyáron 
Hittanos napközis tábor – nyáron 
Hittanos szülők számára (ovis, iskolás) szeretetvendégség és/vagy előadás-sorozat 

hirdetése, gyermeknevelés – hitbeli nevelés témában 
Adventi hitmélyítő sorozat 
 

Jelen Missziói Munkatervet a Presbitérium 2011. december 13-én tartott Presbiteri 
gyűlésén 24./2011. számú határozatával jóváhagyta. 


