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A kettőspont: minden, amit mondunk,  
csak az Isten Szava után jön/jöhet. 

"BÁRMI is történjék, Jézus 
velünk marad. Lehet. hogy 
sokan elhagynak, amikor 

süllyedni látszik a hajó, de 
Jézus nem." 
Fodor Ákos és Anna

 

"Tudok én így beszélni 
Jézusról? Tudunk mi ilyen 

egyszerű, természetes, 
szívből jövő őszinteséggel 

beszélni Jézus Krisztusról?" 
Tihanyiné Bana Erika

"Megtanultam, hogy 
akárhogy is ellenállok, ha 
a Szentlélek indít, akkor 

olyan dolgok is 
megtörténhetnek, amit 

sose hittem volna." 
Rácz Kornélia

 

"A Máté 1,23. versben 
lévő Ige vezetett tovább 

Karácsony felé! E szerint 
az Ézsaiási prófécia 
teljesedett be Jézus 

születéséről:" 
Zoller Ferencné Gabika

"Talán ezt volt az egyik 
legnehezebb elfogadnunk: 

ekkora felelősség van rajtunk, 
és egyedül ez nem is menne." 

Szabó-Kis Gyöngyi

"Csillagfényes 
 Karácsony éj, 

Minden Jézusról beszél, 
Örvendezzünk, 
megszületett!" 

Farkas Viola

"Hogy köztünk lakjon 's kaput 
nyisson 

 az üdvösség felé 
Karácsonykor Isten jött el 

hozzánk emberként" 
Palásthy Zsolt

 

Egy ideje egyszerűen 
kevesebb rossz érzés feketíti 

a lelkemet, ami pompás 
érzés. 

N.N.

"Istennek különleges 
megoldóképletei vannak, 
hogy a Krisztus testének 

különféle részeit 
összeillessze és együtt 

mozgathassa!" 
Cieklinski Sándorné Éva

"Mikor elmegyünk, egy 
percre megállunk az ajtóban, 

nézzük a folyosót, átadjuk 
Jézusnak, remélve, hogy 

most szívesen végig menne 
rajta." 

Langstadler Csaba
 

"Változik a fogalmunk az 
egységnyi időről, a szeretet 
lehetséges mértékéről, az 
alvásminimumról, és az 

öltözködési trend 
célszemélyéről." 

Makai Viktória

"A kísértő tudja hol 
nyomuljon, leginkább ott, 

ahol a legnagyobb a 
hiányom és a kételyem." 
Kovács Lászlóné Kornélia

"Nem tudom, hogy ezen az 
úton melyik kilométerkőnél 
járok, és mennyi van még 

hátra, hiszen nem láthatom az 
egész utat, de örülök, hogy 

létezik ez az út és én 
rátaláltam!" 

Soltész Sándor
 

"Jézusban azonban a 
Remény jön el: újjáteremt 

minket az Úr (...) erőt 
kapunk és látást a jóra, s 

ennek nyoma lesz 
kapcsolatainkon is." 

Sóskuti Zoltán

"Csak azt éreztem, 
valahogy mennem kell, 

mert valami fontos vár itt. 
Így is lett." 

Sebőkné Babos Boglárka

A Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség lapja  
VIII. évfolyam, 15.szám, 2014. Karácsony 

: 
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J é z u s r ó l  b e s z é l n i  
 

„Péter azonban előállván a tizeneggyel,  
felemelé szavát és szóla nékik..” (Ap. Csel 2,14) 

 
e szoktál Jézusról beszélni? Az első Karácsony óta, mindazok, akik 
Jézussal találkoztak, és átéltek Vele és Általa csodákat, 
továbbmondták másoknak, beszéltek Jézusról. Így érhetett el 

hozzánk a Karácsony története is: továbbadták nemzedékről 
nemzedékre.  

Az első tanítványok Pünkösd napján 
hatalmas csodát élhettek át, mert Isten ezen a 
napon nagy erővel ajándékozta meg őket. Az 
utcán ünneplő emberek nagy zúgást hallottak, 
de nem értették. Majd megjelentek a 
lángnyelvek és leszálltak a tanítványokra. ”És 
megtelének mindnyájan Szent Lélekkel…” 
Megérkezett szívükbe a Szentlélek, és ők 
szerették volna elmondani az egész világnak, 
hogy Isten szeretete milyen csodálatos. A 
Szentlélek által kaptak erőt, bátorságot, hogy 
hirdessék az evangéliumot, és hogy Jézus 
Krisztusról, a Megváltóról beszélhessenek. 

Elgondolkodtam…, és elém került egy kérdés, amit magamnak és a 
testvéreknek is feltennék: ”Te szoktál Jézusról beszélni?” 

A legtöbb ember szereti elmondani másoknak az örömét, bánatát, 
mindennapjainak történéseit, de Jézusról szoktunk beszélni? Otthon 
szeretteinkkel, az utcán ismerőseinkkel, vagy akár ismeretlenekkel. 
Különösen nagy kérdés ez éppen Karácsonykor! 

Próbálok én is választ adni a kérdésre, és közben eszembe jutottak a 
gyermekek. Óvodapedagógus vagyok, és hivatásomat egy református 
óvodában élhetem meg. Ebben az oviban cseperedő gyermekeknek 
természetes Isten szeretete, Jézus jelenléte, és az imádság. Két rövid 
kis párbeszéddel szeretnék bepillantást adni az ő lelkükbe, gyermeki 
világukba. 

Egy délutáni beszélgetés alkalmával hangzott el – amikor éppen arról 
volt szó, hogy mitől szoktunk félni .(Ugyanis előző nap arról beszéltünk, 
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hogy vannak dolgok, amitől félünk, de, ha Jézus már a szívünkben él, 
és tudunk imádkozni, akkor nem kell, hogy féljünk.) Valahogyan szóba 
került a fogorvos. Én elmondtam a gyerekeknek, hogy bizony nekem 
fogorvoshoz kell majd mennem, és egy kicsit félek. Dani rám nézett és 
csak ennyit mondott: ”Hát akkor imádkozzál, hogy ne féljél!” 

Egy másik alkalommal Zsófi gyönyörű 
csillagokat rajzolt, és alkotás közben 
többször is megmutatta nekem, meg a 
körülöttem levő gyerekeknek. Ahogy telt 
az idő egyre több és több csillag 
„ragyogott” Zsófi művén. Elkezdtük együtt 
számlálgatni, már nagyon sok volt, és 
ekkor jött egy kérdés: Vajon hány csillag 
van az égen? Odalépett hozzánk az egyik 
kisfiú és ezt mondta: ”Csak Jézus tudja! Ő 
meg tudja számolni a csillagokat.” 

Tudok én így beszélni Jézusról? Tudunk 
mi ilyen egyszerű, természetes, szívből 

jövő őszinteséggel beszélni Jézus Krisztusról? El tudjuk e mondani 
másoknak, hogy bennünk hogyan él Jézus? Valóban átéljük, hogy Jézus 
előtt megáll minden emberi képzelet, nélküle nincs békesség a 
szívünkben, akármit teszünk is. Átéljük, hogy keresztény életünk nem 
más, mint elindulás Vele, az örökkévalóság felé...? Benned, bennem, 
mindannyiunkban. Róla beszélve, az Ő szeretetét továbbadva lehetünk 
része az Isten-élménynek, és így mint megannyi sejtként alkothatunk 
egy testet. Amíg élünk ezen a Földön létezni csakis ebben a testben, 
ebben az egészben tudunk. Ahonnan a táplálékot kapjuk az maga a 
Szeretet. A szeretet, amely a mindenkivel való összetartozást jelenti. 
Néha nem könnyű Jézusról beszélni. Nekünk is bátorság kell hozzá. A 
Szentlélek azonban segít ebben, ahogyan Péternek, és a tanítványoknak 
is segített. Legyünk hát tanítványokká, és merjünk Krisztusról beszélni. 
Legyünk olyanokká, mint a gyermekek, hogy a miénk lehessen a 
Mennyeknek országa. 

 
Uram! Köszönöm Neked a Szentlelket. Szeretnék mindig Rá figyelni, 

hogy megértsem, amit mondasz nekem. Drága Jézus! Add, hogy én is 
tudjak Rólad beszélni ismerősnek, ismeretlennek, és másoknak! Ámen! 
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K a r á c s o n y  v a n  
 
Karácsony van, tavaszt érzek, 
Semmi nyoma sincs a télnek, 
Süt a nap, de havat várunk, 
Rügyező fákat találunk. 
 
Csillagfényes Karácsony éj, 
Minden Jézusról beszél, 
Örvendezzünk, megszületett! 
Emberek Megváltója lett. 
 
Világosság jött a Földre, 
Fogadjuk be a szívünkbe, 
Hitünkben megerősödve, 
Tekintsünk újesztendőre. 
 

Áldottak a nagycsaládok, 
Felnőttek és apróságok, 
Ahol tanulnak szeretni, 
Békességben együtt lenni. 
 
Urunk Jézus, fogd a kezünk, 
Erősen, el ne széledjünk, 
Kísérj át a göröngyökön, 
Viharokon, ami még jön. 
 
Karácsony van, csendesedjünk, 
Köszönjük, hogy megérhettük, 
Kérjük, segítsd az új évet, 
Tovább is adj reménységet! 

C s o d á l a t o s  v á l t o z á s - s o r o z a t  
 

edves Testvéreim! Egy októberi napon a Mai Igében Pál apostolt 
idézték a Galata 5,1-ből: „Krisztus szabadságra szabadított meg 
minket, álljatok meg tehát szilárdan, és ne engedjétek magatokat 

újra a szolgaság igájába fogni." Ezzel kapcsolatban a kommentárírónak 
volt egy mondata, ami nagyon elgondolkodtatott: „Megváltásod 
azonnali volt, de a megszentelődés egy folyamat." 

Ezen már többször gondolkodtam, amikor azt láttam, hogy hol 
Istennek tetsző dolgokat teszek, hol olyat, amivel elszomorítom Őt. 
Ilyenkor gyakran eszembe jut, hogy én most jó szolgája vagyok-e az 
Úrnak, vagy sem? Néha örömmel tölt el, hogy most biztosan örül az Úr, 
hogy valami olyat tettem, amit Ő kért, hol pedig megvetendőnek érzem 
magam, mert ostoba módon bántom Őt. Eddig, a Mai Ige olvasásáig azt 
hittem, hogy valami nincs rendben velem, hiszen egy hívő ember 
hogyan bánthatja az Urat!  

Most azonban ráébredtem egyrészt arra, hogy nem vagyok ezekkel az 
érzésekkel egyedül. Másrészt pedig tudatosult bennem, hogy a hitre 
jutásom és az általa kapott hitem nem egy hirtelen elnyert végleges 
lelki állapot, hanem egy csodálatos változás-sorozat kezdete, ami nem 
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szüntette meg a lehetőségét annak, hogy hibázzak és vétkezzek. Nap, 
mint nap ezt látom magamon, hogy noha lassan két éve tudom és 
érzem, hogy bennem él Isten Szent Lelke, ennek ellenére követek el 
hibákat, vétkeket, bűnöket, bár nagy örömmel tölt el azon vétkek 
sokasága, amiket már elfojtok, mielőtt elkövethetném őket és, hogy a 
lelkiismeretem már szól, ha mégis elkövetem őket. Milyen csodálatos is 
az Isten, hogy nem veszi át erőszakosan az irányítást a lelkem felett, 
hanem egy igazi jó atyához méltóan folyamatosan terelget, szól, 
megfed, megbüntet, illetve megdicsér és megajándékoz annak 
megfelelően, ahogyan elvetem vagy megfogadom a tanácsait! Milyen 
fenséges lehet ilyen szeretetben élni, mint ami Neki van, amivel nem 
akar visszaélni és zsarnokoskodni a lelkemen, nem úgy, mint én, aki oly 
gyakran megteszem ezt a gyerekeimmel és néha a feleségemmel is! 

Örömteli dolog megérteni, hogy elindultunk és haladunk a 
megszentelődés felé vezető úton. Megérteni, hogy sokan kísérnek 
minket; ki hosszabb, ki rövidebb ideig. Ki biztat, hogy haladjunk rajta 
egyenesen tovább, ki akarva-akaratlanul megpróbál eltántorítani és 
másfelé vinni minket. De hatalmas biztonságot ad a tudat, hogy van 
valaki, aki már akkor is mellettünk állt és velünk jött, amikor még nem 
is tudtunk se róla, se az útról, és ez a Valaki mindvégig velünk lesz; 
akkor is, amikor már senki más nem lehet ott velünk. Ő az, aki 
folyamatosan terelget minket a helyes irányba. Ő az, aki azért jön 

velünk, hogy végül örökre találkozhassunk 
egymással. Felemelő érzés Rá hallgatva és az Ő 
segítségével megállni szilárdan, amikor le akarnak 
téríteni az útról, és nem engedni magunkat újra a 
szolgaság igájába fogni, hanem haladni tovább a 

keskeny úton a kevesek között. 
Nem tudom, hogy ezen az úton melyik kilométerkőnél járok, és 

mennyi van még hátra, hiszen nem láthatom az egész utat, de örülök, 
hogy létezik ez az út és én rátaláltam! 

Most, amikor azt is ünnepeljük, hogy egészen közel jött az 
emberekhez az Úristen, hogy kézzelfoghatóan is mellettük menjen az 
útjukon, szánjunk időt rá, és gondoljuk végig, hogy Vele megyünk-e, 
Felé megyünk-e! Az Ő útján járunk-e, vagy sajátunkon? Mindenki maga 
dönt, hogy melyik utat választja, én csak egy kis segítséget szeretnék 
adni a döntéshez: „Én vagyok az út, az igazság és az élet; senki sem 
mehet az Atyához, csak énáltalam.” (Jn 14,6) 
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v a j s z l ó i  l e l k i p á s z t o r o k  
H u l l á m o k  h á t á n  

 
Egyik nap bárkába szállt tanítványaival együtt. „Evezzünk át a tó túlsó partjára!” – 
mondta. Elindultak. Míg eveztek, ő elaludt. Hirtelen szélvész csapott le a tóra. A 
hullámok már-már elborították őket, úgyhogy életveszélyben forogtak. Odamentek 
hozzá, felkeltették, így szólva: „Mester! Mester! Itt veszünk!” Fölkelt és parancsolt a 
szélnek és a hullámoknak. Erre elült a háborgás, és minden elcsendesedett. Akkor 
hozzájuk fordult: „Hol a hitetek?” De azok félelemmel és csodálattal telve így 
kérdezgették egymást: „Vajon ki lehet ez, hogy még a szeleknek és a víznek is 
parancsol, s azok engedelmeskednek neki?” (Lk 8, 22-25) 

 
z a történet nem tipikusan karácsonyi, még 
csak nem is év végi vagy újévi. Ez a 
viharossá vált hétköznapokról szól, s abban 

erősíthet meg. Életünk hasonlítható egy hajóhoz, 
de senki nem ígérte, hogy az élet sétahajókázás. 
Életünkbe, hajónkba behívhatjuk Jézust, de az Ő 
személye sem garancia arra, hogy nem kerülünk viharba.  

Milyen viharok jöhetnek? Veszekedés, betegség, anyagi nehézségek, 
rossz hírek, emberek- vagy lehetőségek elvesztése, lelki próbák... Jézus 
személye nem arra garancia, hogy nem kerülünk viharba, hanem arra, 
hogy nem vagyunk benne egyedül. BÁRMI is történjék, Jézus velünk 
marad. Lehet. hogy sokan elhagynak, amikor süllyedni látszik a hajó, de 
Jézus nem. Mit tudunk meg Jézusról e történet kapcsán? Jézus alszik. 
Az tud jóízűen aludni (hogy még a vihar sem kelti fel), aki biztonságban 
érzi magát. Jézus jól érzi magát a hajóban, biztonságban az Atya 
tenyerén. (Tudunk-e mi ilyen jóízűen aludni?) 

Jézus felkelthető. Nem menekül el, ha baj van, nem hagy magadra. 
Ha Jézus alszik, nincs nagy baj. Ha nagy lesz a baj, felkel, és rendet 
tesz. Jézusnak hatalma van a szél, a vihar, a tenger felett. NINCS 
OLYAN helyzet, amit Ő ne tudna megoldani. Amikor azt hiszik, hogy itt 
a vég, Jézus egy szavával csendet és rendet teremt. 

A tanítványok csodálkoztak, vagyis nem feltételezték Jézusról, nem 
nézték ki Belőle, hogy segíteni tud. Nem azért keltették fel, mert hitték, 
hogy segíthet. TE TUDD, hogy segíthet. A Te hited ne legyen kérdés! 
"Urunk, növeld a mi hitünket!" 

Szeretettel üdvözöljük  a rákoskeresztúri gyülekezetet, kívánunk Áldott 
Ádventet, Karácsonyt! Hálával: Fodorék  (Jó, hogy vagytok- ez erőt ad!) 

E
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M i  m ó d o n  v a l ó s u l  m e g  
a  m i n d e n n a p o k b a n   

a z  I s t e n i  k e g y e l e m - g o n d v i s e l é s ?  
 

„Az egész test pedig az Ő hatására egybeilleszkedve és összefogva, 
a különféle kapcsolatok segítségével, és minden egyes rész  

saját adottságának megfelelően működve gondoskodik 
önmaga növekedéséről, hogy épüljön szeretetben.” 

 (Efezus 4:16) 
 
Sokszor beszélünk róla, sokszor 

kérjük/várjuk imádkozzanak 
értünk várjuk az 
imameghallgatást. De vajon, 
hogyan is történik ez szellemi és a 
kézzel fogható fizikális valóságok 
síkján? Egy rövid kis történet 
megmutatja.  

Működik gyülekezetünkben a 
diakóniai szolgálat, ennek 
novemberi alkalmán a Bizottsági 
együttlétet lelkipásztorunk két 
Igével indította el: „Őrizz engem, 
mint szemed fényét, rejts el 
szárnyaid árnyékába a bűnösök 
elől..” (Zsolt.17:8) és „Hát nem 
drága fiam-e és nem kedves 
gyermekem-e? …A bensőm remeg 
érte, irgalmaznom kell neki – így 
szól az Úr” (Jer.31:20)- 

Ha ezt lefordítjuk a 
szolgálatunkra ugyanígy kell 
tekinteni minden testvérünkre, 
ráadásul nincs kivétel, 
felebarátaink a környezetünkben 
élő nem ismerős rászorulókra is! 
Ezek után a gyakorlati teendők és 

az ahhoz rendelkezésre álló 
anyagi lehetőségek kerültek sorra 
– bevallom én elég sok név és 
család esetében nem tudtam kit 
takar, hacsak nem kértek 
direktben imádságot a Csoporttól.  

A csütörtök délelőtt ezzel telt el, 
délután a lakótömbünkben 
visszakötötték a gázszolgáltatást 
és mi a férjemmel igyekeztünk 
hazafelé, hogy bepakoljunk a 
másnap reggeli indulásra – 
vidéken élő gyermekeinkhez 
születésnapra voltunk hivatalosak. 

A sötétedő utcán kint állt a 
gondnokunk egy kisírt szemű, 
reményvesztett asszonykával, a 
másik lépcsőházból. Kiderült, nem 
hajlandók visszakötni neki a 
gáztűzhelyét, mert nem az eredeti 
bekötési helyén van, hanem át 
lett helyezve egy szép 
konyhabútor beépítés miatt a 
másik oldalára a helyiségnek, - 
habár tervrajz és engedély nem 
volt rá. De nem is ő a felelős, 
mivel csak két éve élnek itt és ők 
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már így vették át a lakást, semmit 
sem tudva, viszont van három 
gyermeke, akiknek főtt étel 
kellene! Ekkor eszembe jutott, 
hogy – de hiszen nekünk a telken 
van egy 2 lapos villanyrezsónk – 
ideiglenes megoldásnak az is 
megfelel. A férjem hamar hozta 
az indítókulcsot, szaladt ki a 
telekre, hogy azonnal átadjuk, én 
meg elkértem az anyukától a 
telefonszámát. Itt már gyanúsan 
ismerősnek tetszett a név, 
felmentem a lakásunkba, 
lefirkantottam egy méltányossági 
kérelmet a Gázművekhez, 
felkaptam az asztalról a december 
29-i játszóházi meghívót (ha már 
3 gyereke van) hátha pont ezért 
botlottunk egymásba és Isten 
ilyen módon akarja őket elérni?! 
Mikor Sanyi megjött a rezsóval 
átmentünk hozzájuk és átadtuk a 
gyors fizikai (rezsó) és a lelki 
segítséget (meghívó). 

Ekkor jött a csattanó: a bajba 
jutott hölgy megkönnyebbült 
mosollyal mutatta az ő 
konyhaasztalukon lévő, 
ugyanolyan meghívót mondván: 
„de hát mi megyünk szombaton, 
de hiszen akkor mind odajárunk a 
reformátusokhoz”!  Igen 
odajárunk és Jézussal járunk, és 
Istennek különleges 
megoldóképletei vannak, hogy a 
Krisztus testének különféle részeit 
összeillessze és együtt 
mozgathassa! A délelőtt hallott 
név most komoly imatéma lett 
számunkra, hogy megoldódjanak 
ennek a családnak a gondjai: 
testi, lelki, szellemi szinten 
egyaránt! Dicsőség a Mindenség 
Királyának, ahogy egyik kedvenc 
énekünkben is szól: „Az Úr 
csodásan működik, bár útja rejtve 
van..” 

 

M é g h o g y  a  m á s i k  o r c á m a t  ? !  
 

irtelen haragú ember vagyok. Megharagszom, ha valaki 
indokolatlanul megbánt, dühbe gurulok, ha valaki rosszindulatú 
velem (pláne, ha a hátam mögött!), és igazi oroszlán lesz 

belőlem, ha igazságtalansággal találkozom. Ezt mindig is tudtam 
magamról, de sokáig úgy vélekedtem, hogy sokkal jobb, ha ott rögtön 
kiadom magamból a haragot és bosszúságot, mint ha sokáig hurcolom, 
és hagyom, hogy emésszen. Ráadásul számtalan helyen lehet olvasni 
orvosok és pszichológusok véleményét arról, hogy ez így helyes, mert 
ezzel el lehet kerülni a pszichoszomatikus betegségek kialakulását. 

H
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Leéltem tehát az életem több mint felét ezzel a tudattal, anélkül, hogy 
változtatni akartam volna a viselkedésemen. És persze viseltem a 
következményét minden csatának, rossz 
hangulatú vitának, felcsattanásnak, 
azzal, hogy sebaj, legalább kiadtam 
magamból a haragot. 

Nemrég viszont történt velem valami 
furcsa. Egyik nap tudomást szereztem 
arról, hogy egy kollégám (aki vagy 
rosszul, vagy sehogyan sem végzi a 
munkáját) hogyan próbált hazugsággal 
jogtalan előnyhöz jutni az én rovásomra, 
és fortyogni kezdett bennem a düh. Mivel éppen egyedül ültem a 
dugóban, a legkülönfélébb forgatókönyveket találtam ki arra, hogy 
hogyan vágjak vissza neki, hogyan mondjam a szemébe, milyen ócska 
dolgot művelt, és egyáltalán, hogyan fejezzem ki neki a haragomat a 
lehető leghatékonyabban. 

És akkor ahogy ide-oda hánykolódtam a düh végtelen tengerén, 
egyszer csak megszólalt bennem egy hang: „Jézus nem ezt tanította!” 
Erre egy kicsit megszelídült bennem a harag, és elszégyelltem magam, 
viszont ahogy felidéztem a másik orcánk odatartásáról szóló tanácsot, 
rögtön tovább fortyogtam: „Jó, jó, de azért az mégiscsak túlzás, hogy 
menjek oda, és ajánljak fel neki további ötleteket arra, hogy hogyan 
tudna még jobban kiszúrni velem, nem?” Dehogynem. Csakhogy a 
szelídítő gondolat akkor már fészket vert bennem. Így aztán nem 
csináltam végül semmit. Igaz, nem adtam neki ötleteket, de legalább 
nem kalapáltam a földbe a kollégát jogos dühömben, ahogy máskor 
szoktam. Hogy mi lett a vége? Hát az is érdekes. Egyrészt kiderült, hogy 
a hazugság célja nem a jogtalan előnyszerzés volt, hanem egy 
személyes probléma elleplezése, aminek semmi köze nem volt az anyagi 
előnyhöz. Tehát a haragom ugyan jogos volt a hazugság miatt, mégis 
célt tévesztett volna, ha szabadjára engedem. Másrészt tőlem teljesen 
függetlenül a főnökeink számára is nyilvánvalóvá váltak a kolléga 
hiányosságai a munkájában. Tehát nem kellett nekem semmit sem 
tennem ahhoz, hogy az igazság kiderüljön.  

Pár nappal később újabb üzenetet küldött nekem a Gondviselő Isten. 
Egy sikeres és kedves ember elmesélte életének egyik legnehezebben 
kivívott sikerét, ami lényegében arról szólt, hogy hogyan próbálta a 
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sikert megakadályozni egy végtelenül rosszindulatú, undok és 
hatalommániás ember. Csodálatos volt, ahogyan az a kedves ember ezt 
előadta! Végig mosolygott, a legegyszerűbb szavakat használta, 
semmilyen jelzővel nem cifrázta a történetet, és a teljesen jogos rossz 
véleményét, ami nyilván kialakult neki az akadékoskodó ellenségről, 
egyetlen szóval sem említette. Erősen elgondolkodtam ezen, és arra 
jöttem rá, hogy lám, így lehet ítéletet hordozó szavak nélkül is elérni 
azt, hogy a rossz mégis felismerhető legyen mindenki számára.  

Ez a két eset pedig arra a következtetésre juttatott, hogy talán mégis 
meg kellene próbálni mostantól másképp (szeretettel?) viszonyulni 
azokhoz, akikre megharagszom.  Hátha hoz valami érdekes eredményt 
az, amit Jézus tanított, és eddig sose próbáltam. És hozott!  

Amióta ugyanis elkezdtem arra törekedni, hogy ha az őszinte szeretet 
nem is születik meg a szívemben, legalább ne legyen a reakcióimban 
düh, gyűlölet, visszavágás, azóta az derült ki, hogy a visszatartott harag 
nem emészt belülről, hanem szépen lassan eloszlik, mint a hajnali köd. 
Egyes esetekben csak arra vagyok képes, hogy elkerüljem a személyes 
találkozást, nehogy kitörjek, de ilyenkor is működik a harag 
önmegsemmisítő kódja. Egy ideje egyszerűen kevesebb rossz érzés 
feketíti a lelkemet, ami pompás érzés. A „másik orcámat” ugyan még 
egyszer sem sikerült odatartanom, de a számon legalább már nem 
ömlik ki annyi harag, és így bennem sem marad meg. Mindez csakis a 
Mindenható Isten csodás munkálkodása lehet! Ahogyan az a bizonyos 
hang is csak Tőle jöhetett, amit akkor ott a dugó közepén 
meghallottam… 

 

D e … !  
„Engedelmeskedjetek azért az Istennek; 

de álljatok ellen az ördögnek  és elfut tőletek.” (Jak.4,7) 
 

 fenti ige a 2014.november 16-ai Igehirdetésben hangzott el 
Sóskuti Zoltán lelkipásztorunk által. Első hallásra a népszerű 
sláger jutott eszembe erről: „ Egyedül nem megy…” Miért is? Mert 

nehéz ellenállni a világ kísértéseinek, melyek folyton arra ösztönöznek: 
most vedd meg, most tedd meg, mert most élsz, a holnap az már 
bizonytalan…! 

A
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A kísértő tudja hol nyomuljon, leginkább ott, ahol a legnagyobb a 
hiányom és a kételyem. Azt mondja Jakab apostol erről: „Boldog ember 
az, aki a kísértésekben kitart; mert minekutána megpróbáltatott, elveszi 
az életnek koronáját, amit az Úr ígért az Őt szeretőknek.” (Jak 1,12) 

Tudom, karácsonyra készülve az ajándékozás amivel szeretteinknek 
örömet szeretnénk szerezni erősebb vágy, mint amire a fenti Ige 
ösztönöz! Mindent megpróbálunk sokszor erőn felül is, hogy az óhajtott 
ajándékot megvegyük, és felkutassuk! Karácsonyra hangolódva jobban 
adakozunk, mint egyébként, mert ez szeretet érzéssel tölt el bennünket 
egymás iránt! De, ha az év többi napján kevesebb figyelmet és törődést 
tanúsítunk, ha nem látjuk meg mások szükségét amiben esetleg mi is 
tudnánk enyhíteni, akkor mit ér az egész?  

Ne írja felül az ajándékozás a karácsonyi üzenet lényegét! Hisszük-e 
azt, hogy Nála nélkül semmi jóra nem vagyunk képesek? S hogy 
ajándékainkkal csak ideiglenes örömöt tudunk szerezni? 

Cseri Kálmán így fogalmaz a karácsonnyal kapcsolatban: "Isten Igéje 
szerint karácsony az Isten irántunk való szeretetének ünnepe… 
Karácsony tehát a mindenható, szent Úr Isten irántunk való meg nem 
érdemelt, felfoghatatlan, mérhetetlenül nagy szeretetének ünnepe…” 

A tökéletes ajándék : „Minden jó adomány és minden tökéletes 
ajándék felülről való, és   A Világosság Atyjától száll alá..." (Jak 1,17) 
Fogadjuk el Isten legnagyobb ajándékát Jézus Krisztust, akinek 
követésével boldoggá, békéssé  és megértőbbé tudunk válni önmagunk 
és mások iránt! Áldott karácsonyt kívánok! 

 
 

R e f o r m á c i ó t ó l  e l j u t v a  K a r á c s o n y i g  
(  G O N D O L A T O K  )  

 
émi bevezető ahhoz, hogyan jártam meg a címben írt utat: A 
Reformátusok Lapja okt. 26.i száma 2. oldalán megjelent, ”Erős 
vár a mi Istenünk” / Vizi István írása / című cikk adta hozzá az 

első lépést. Az ismert, szép reformációi énekről szóló írás szerzőjének 
néhány figyelemreméltó gondolatát alábbiakban 3 ízben idézem, 
hozzátéve majd a saját szavaimat. 

Az első idézet: „Az a gondolat, hogy Isten erős várként biztosít 
számunkra oltalmat, menedéket, nem Luther Mártonnál (az ének 

N
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szövegszerzőjénél) jelenik meg először. Ő maga is a 46. Zsoltárból 
vette: "A seregek Ura velünk van, Jákób Istene a mi várunk" (8. és 
12.vers) Az éneknek ez az alapgondolata” 

Luther is megtapasztalta életében „az ős Ellenség” és „nagy serege” 
támadásait,( az ének 1. verse), és azt is, hogy „erőnk magában mit sem 
ér”, de Jézus a „hős Vezér” (a 2. vers). Újra Vizi István írásából: „ Mi, 
akik az Újszövetség felől olvassuk a zsoltárokat, tudjuk, hogy Jézus, 
Isten Fia vezeti diadalra az egyébként vesztes, kudarcra ítélt 
küzdelmeinket.”… "Velünk az Úr táborba száll…” ez áll az ének 
4.versében. 

Gyökössy Endre írja a „Kézfogás a magasból” –
sorozat 39.füzetében Luther Márton küzdelmeiről: 
„Mikor valaki azt gondolja, hogy ha a Bibliában leírt 
minden törvényt megtartja, örökre kiűzheti magából 
a gonoszt. Luther Márton is megpróbálta ezt: 
Majdnem halálra éheztette magát. Úgy szedték fel a 
köves padlóról és etették meg. Rendfőnöke meg is 
tiltotta neki a böjtölést. Hiába követett el mindent, hogy legyőzze az 
„ősellenséget”, míg rájött, hogy egyedül, a saját erejéből ez soha nem 
sikerülhet neki. Őt ez az Ige tette foglyává: „Kegyelemből tartattatok 
meg, hit által… Isten ajándéka ez” (Ef.2,8.) Így válik egy Ige történelem 
formálóvá, így válik egy ember, egy Ige ihletett képviselőjévé” – vallja 
Gyökössy Enrde. 

Vizi István továbbá ír cikkében – említésre méltóan – egy érdekes 
összehasonlítást téve a 390.ének 4.verse és a 171.énekünk -„Megáll az 
Istennek Igéje”- szövegének egészen közeli egyezéséről. Ez utóbbi, 
négy soros ének szövegének szerzője Skarica Máté, a 390., Lutheri ének 
szövegének magyarra fordítója. Mindkét ének fő gondolata: „Velünk az 
Isten” /Máté 1,23./ (A szó szerinti összevetés az Utószóban olvasható.) 
Vizi István az alábbi, erőt adó biztatással zárja írását: „Csatlakozzunk mi 
is azokhoz, akik sok bátorságot és vigasztalást merítettek már Luther 
énekéből” (Igen, én már merítettem, és biztosan fogok ezután is... ! Ez 
a reményem.) 

A Máté 1,23. versben lévő Ige vezetett tovább Karácsony felé! E 
szerint az Ézsaiási prófécia teljesedett be Jézus születéséről: „…annak 
nevét Immánuelnek nevezik, ami azt jelenti: Velünk az Isten.” Az Isten 
könyörülő kegyelme – úgy vélem – a Karácsonykor kezdődő 
üdvtörténet, Isten új szövetsége velünk, az Úr Jézusban. Az Ő 
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odaajándékozása nekünk, a bűn miatt elveszett emberiség 
megmentéséért. Valójában ez Jézus egyedüli győzelméről szól, amit 
egyetlen ember sem tud megtenni, - ahogy a fenti énekről írt cikkben is 
olvashatjuk. „Velünk az Isten”, hűségesen, Jézus is így ígérte 
tanítványainak: „Veletek vagyok minden napon, a világ végéig” - és 
aztán örökre, - ha hiszünk Benne! Várjuk örömmel, az Adventben, a mi 
igazi karácsonyi Ajándékunkat, és dicsőítve, hálát adva fogadjuk el!  

A pásztorokkal együtt: „Menjünk el mind Bethlehemig és lássuk meg, 
amit megjelentett az Úr nekünk!” Isten áldja meg Karácsonyunkat igaz 
ünnepléssel! És szeretettel! 

 
UTÓSZÓ: Az ígért szöveg-összehasonlítás, a 390.ének 4.verse / 

,mellette a 171.ének szövege. Az énekek dallamában is nagy a 
hasonlóság! 

 
„AZ IGE KÖSZÁLKÉNT MEGÁLL,  „Megáll az Istennek Igéje, 
 MEGSZÉNYENÜL KI BÁNTJA,   És nem állhat senki ellene, 
 VELÜNK AZ ÚR TÁBORBA SZÁLL,   A nagy Isten vagyon mi velünk, 
 SZENT LELKÉT RÁNK BOCSÁTJA”  És Szentlelke lakozik bennünk”  
 
 

2 0 1 4  – a z  é n  t a n u l ó é v e m  
 

„Bizony kétségbe kellene esnem,  ha nem volna egy 
olyan Hatalom, egy szeretethatalom fölöttem, Aki a 
lehetetlent is lehetővé teszi bennem!” (Dr Joó Sándor) 

 
indig is nehezen értettem meg a világot. Magamra és másokra is 
címkéket aggattam, hogy boldoguljak, hogy biztonságban 
érezzem magam. Amíg nem telt meg tartalommal egy-egy 

címke, vagy nem találtam valakire a megfelelőt, nem tudtam jól 
működni abban a kapcsolatban. A sajátjaimmal is meggyűlt a bajom. 
Lassan nyert értelmet és bontakozott ki, hogy milyen feleség, anya, 
barát, pedagógus, kolléga is vagyok én. Hosszú idő volt, amíg a 
családommal, barátaimmal, munkahelyemen önmagam tudok lenni. 
Nem akarok megfelelni, nem értékelem sem alul, sem felül magam.  

De ez a sok fájdalom, tépelődés, vita, ajándék embereim által újra és 
újra bebizonyított szeretet és elfogadás árán lett így. 2014 jelentős év 

M
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volt ebben a folyamatban.  Kiegészültek ezek a tartalmak, egyik-másik 
értelmet vagy új értelmet nyert. Lassan helyére kerültek az arcok, a 
feladatok. Most Isten segítségével rend van. 

Ennek a gyötrelmes, ám mégis csodálatos lelki folyamat végén,  
azon is elgondolkoztam, kicsoda nekem Jézus.  

Barátom? Vezetőm?  
Segítségem? Legfőbb Bizalmasom?  

Reménységem? M e g v á l t ó m ?   
Őrá nehéz megfelelő címkét találnom. Ő mindez együtt. És még 

valami. Ebben az évben úgy érzem leginkább a Tanítóm, Mesterem. 
Nagyon sokat tanultam Tőle, Vele. Elmondhatatlan, felsorolhatatlan. 
Csak néhányat mesélek el, olyan sorrendben, ahogy bekövetkeztek. 

Megtanultam, hogy a hit egy alap, amin áll 
az ember és él. Van, hogy megbillen, de 
aztán visszanyeri az egyensúlyát. Van, hogy 
leesik, de belekapaszkodik a szélébe és 
visszamászik, és van, hogy épít rá még egy 
réteget és feljebblép. És megtapasztaltam azt 
is, hogy milyen szörnyű érzés az, amikor ez az 
alap eltűnik. Amikor úgy lelépek róla, hogy nem találom. Sok álmatlanul 
töltött hajnal és gyötrelmes nap után, amikor a legnagyobb vágyam 
már az volt, hogy bemehessek egyedül a templomba és elmondhassam 
Istennek, hogy feladom, a Szentlélek segítségével sikerült új alapot 
építenem. Emlékszem arra a reggelre, amikor felébredtem és végre 
nem szomorú dal szólt a szívemből, (Mint szarvas, Maradj velem) 
hanem a Hozsánna Dávid fiának. A reggelünk úgy alakult, hogy egyedül 
lehettem kicsit. Meghallgattam ezt a dalt, és a Hinni taníts-t is – és 
potyogtak a könnyeim; de már nem elkeseredésemben, hanem 
megkönnyebbülésemben. 

Megtanultam, hogy sokszor nehéz hitben járni. Hogy bizony újra és 
újra elkeseredek, kétségbeesek, egyedül érzem magam – de, ha Isten 
segít, akkor ezek az időszakok rövidülnek, és egyre hamarabb 
következik be az, amikor meglátom, hogy mennyi mindent kaptam már, 
és egyre többször átfordul a fájdalom hálába. 

Megtanultam elfogadni Ákos fiunkat. Úgy, ahogy van. Ő nehéz eset, 
de a mi fiunk, Istentől kaptuk. Mindig azt éreztem, hogy ő az én 
csődöm. Pedagógusként nagy teher volt ez nekem. Éreztem, hogy nem 
tudom megoldani a helyzetet. Próbáltam különböző módszereket. 
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Odafigyelni arra, hogy ne tévézzen sokat, ne egyen sok édességet, 
igyon eleget, legyenek barátai, jóban legyen a tanáraival, kifejezze az 
érzelmeit. Ezeket továbbra is fontosnak tartom, de nem ez a lényeg. 
Persze mindent meg kell tennem, amit csak tudok. Igyekeznem kell jó 
döntéseket hozni vele kapcsolatban. Legyen az iskolaválasztás, vagy, 
hogy elmehet-e osztálykirándulásra, megveszem-e neki, amit kér, vagy 
épp hogyan szidom le, de az élete Isten kezében van. Nem én fogom 
erre vagy arra alakítani. Ez a kettejük ügye. Így teher nélkül, 
megszabadulva a lelkifurdalástól, ami néha aztán átfordult dühbe vagy 
elkeseredésbe, önsajnálatba, magam anyának alkalmatlannak 
tartásába, el tudom fogadni, hogy ő ilyen. És akkor már a legrosszabb 
napjainkon sem büntetni akarom őt, hanem csak szeretni. Ez az 
egyetlen megoldás. Felszabadító érzés így jelen lenni a fiaim életében. 
Innen kiindulva figyelni, megismerni őket, segíteni nekik, hogy önmaguk 
lehessenek. 

Megtanultam, hogy akárhogy is ellenállok, ha a Szentlélek indít, akkor 
olyan dolgok is megtörténhetnek, amit sose 
hittem volna. Akkor én is átélhetem a csodát 
Nagypénteken és én is konfirmálhatok. 

Megtanultam imádkozni, beszélgetni Jézussal. 
Vagy csak hallgatni együtt. És amióta kölcsönös 
szeretetben élünk mi Jézussal, a teraszon is 
bármikor templom van. Sok ige nyílt itt ki 
férjemmel beszélgetve, vagy egyedül üldögélve. 

Júniusban volt a templomi esküvőnk. 10 év szép, áldott, polgári házas 
év után lelkipásztorunk igehirdetéséből megtanultuk, hogy a házasság 
az egymás megismerése, elismerése és egymásban Jézus felismerése.  
Az első kettőt már teljesítettük korábban, de a harmadiknak most jött el 
az ideje. Az esküvőnk szép volt. Szép volt, mert ott voltak a rokonaink, 
barátaink. Közülük az egyik feldíszítette a templomot, a másik énekelt 
nekünk. Szépen sütött a nap. Lelkipásztorunk szép Istentiszteletet 
celebrált. És szép volt, mert az eskü szövege alatt hárman fogtuk 
egymás kezét. A férjem, én és Jézus. 

Megtapasztaltam, hogy a legnehezebb helyzetben is érezhetek 
nyugalmat, ha Ő velem van. Máté fiunk második fülműtétén történt. Ő 
már bent volt a műtőben, mi kint a váróban. Sok kérdés gyötört már 
hetek óta. Visszajött-e a betegség? Vége lesz-e most ennek a több mint 
egy éve tartó rémálomnak? Fog-e valaha jól hallani? Lesznek-e újra 
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„Van értelme a sebeidnek, 
amit hordasz magadban még 
gyerekkorodból. Van értelme 

a mélységeknek. A sebeink 
barátainkká szelídülhetnek. A 

sebeink térképpé válhatnak, 
hogy merre vezet az út. A 

sebeink tükrökké válhatnak, 
amelyek rólunk beszélnek, 

hogy kik vagyunk mi.”  (S.Z.)

hallócsontjai? Elképzeltem, ahogy a műtőasztalon fekszik, alszik. 
Infúzió, a lélegeztető gép hangja, és ahogy a szike belevág a kis fejébe 
… És ekkor éreztem, Isten ott van vele. Jézus fogja a kezét. Semmi baj 
nem történhet. Megnyugvást és békességet éreztem. Most már csak azt 
vártam izgatottan, hogy újra láthassam a fiam. Amikor kitolták még 
aludt. Még nem tudtuk a műtét eredményét. Néztük, őriztük őt könnyes 
szemekkel. És akkor én, aki mindig a legrosszabb forgatókönyvből indul 
ki, azt mondtam férjemnek: „Ne aggódj, minden rendben van, nem 
találtak bent betegséget, vannak hallócsontjai.” Később bejött az 
orvosunk, mosolyogva, ezekkel a szavakkal: „Csupa jó híreim vannak.”  

Megtanultam, hogy akkor tudok szeretetet adni, és kapni, ha Jézus él 
bennem. Nehezen fogadtam el bárki szeretetét, mert nem akartam, 
hogy összetörje a szívem, hisz engem nem lehet hosszútávon szeretni. 
Nehezen is adtam az enyémet. Azt gondoltam, nem kell az senkinek. 
Hisz értéktelen, terhes, csúnya, semmirevaló. Nem akartam kellemetlen 
helyzetbe hozni a másikat, aki legszívesebben visszautasítana, hogy 
szánalomból el kelljen fogadnia.  

Nemrég rájöttem, hogy az én szeretetem 
önmagában lehet, hogy értéktelen, de ha 
Jézusét adom, az értékes, szép, tiszta. 
Ehhez viszont először az Ő szeretetét kellett 
megértenem, megéreznem, elfogadnom, 
viszonoznom – és akkor ez a szeretet ad 
mondatokat, amikor nehéz sorsú 
gyerekekkel beszélgetek. Ez ad mondatokat 
Ákoshoz. Ad békességet, nyugalmat a számomra megoldhatatlannak 
tűnő problémákat letenni Isten kezébe. Ő ad erőt és időt, hogy a sok 
feladatot el tudjam végezni és mellette legyen időm Rá is. Ad 
bizonyosságot, bátorságot az új feladatokhoz, hogy képes vagyok rá. Ad 
mellém embereket, akikkel őszintén élhetek át meghitt pillanatokat. Ad 
kicsi csendeket, amikor látszólag nem történik semmi, csak békét, 
nyugalmat érzek, vagy épp megértek valamit, és tudom, hogy mindez 
azért van, mert Ő velem van. Ad olyan férjet, lelkipásztort, lelki társat, 
akik segítenek eligazodni a világban. Ad jóízű beszélgetéseket, amik 
továbbvisznek. Segít letenni egy-egy félelmemet, hogy 
megtapasztalhassam azt a szabadságérzést, ami máshoz nem fogható. 
Hétköznapi csodák ezek, de nekem azok és látom a változást, ami csak 
Általa lehetséges. 
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A világ nem lett egyszerűbb. Isten hatalmassága, örökkévalósága, 
mindenhatósága nem lett felfoghatóbb. Nem tudhatom, hogy milyen 
lesz a jövőnk, rátalálnak-e a fiaim a keskeny útra. Azt tudom, hogy 
sokat kell még tanulnom. És azt is, hogy amíg Vele megyek, amíg fogja 
a kezem, amíg tudok imádkozni, addig élek. 

A hitem nem garancia arra, hogy nem lesznek problémáim, nem fogok 
többé elkeseredni, kétségbeesni. Hogy Ákossal nem lesznek nagy 
vitáink. Hogy Máténak nem kell megműteni a másik fülét is. Csupán 
arra garancia, hogy Jézus szeret és én is szerethetem Őt. 

 
 

K a r á c s o n y i  d a l  
Mt 1.18 - Mt 2.11 - Lk 1.26 - Lk 2.20 

Jó hírt hozott egy angyal, a neve Gábriel 
Máriának ki házasodni készült Józseffel 
Egyenesen Istentől jött ez az üzenet: 
"Fiút szülsz, ki a világnak megváltója lesz" 
 

A júdeai Betlehemben, a kis falu szélén 
Az ígéret beteljesedett, egy istálló mélyén 
Megszületett a Király, kit a világ régen várt 
Napkeletről bölcsek jöttek, hogy lássák a csodát 
 

refr. Isten ajándékul adta nekünk a Fiát 
Hogy bűneinktől szabadítson és értsük a szavát 
Hogy köztünk lakjon 's kaput nyisson az üdvösség felé 
Karácsonykor Isten jött el hozzánk emberként 

 

Pásztorok a tábortűznél ültek éjszaka 
Egyszerre csak ott volt velük az Úr angyala 
Nagy örömet mondok nektek, jól figyeljetek 
Megváltótok megszületett, nézzétek hát meg 
 

Jézus úgy jött el hát közénk, mint egy kisgyermek 
Mégis, mégis a világnak megváltója lett 
Dicsőség a magasságban élő Istennek 
És békesség itt lent a Földön az embereknek 
 

 (Elhangzott: 2014. december 13-án a Főtér színpadán, az erre 
az alkalomra összeállt gyülekezeti zenekarunk előadásában.) 
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T a k a r í t á s  
a v a g y  a  c s e n d - ő r ,  a z  e l e k t r o m o s  e l e f á n t ,  a  

s z á r n y a s  r o n g y  é s  a  t ö b b i . . .  
Családom nevében is 

 
Az ember mikor takarít, elvesz 
valamit, így lesz több. Elveszi a 
port, a szemetet, és így lesz több, 
lesz tisztaság. A tárgyak: olyanok, 
mint a mozdulni, gondolkodni nem 
tudó dolgok a világon. Őrzik az 
ember bennük felejtett 
mozdulatait, mint mikor a 
mesében megállítjuk az időt, és 
úgy marad mindenki, amilyen 
helyzetben éppen van.  

A templomba, mikor belépünk, a 
csend-őr beenged, ebbe az 
állapotba lépünk be...az ott 
maradt, az ott felejtett emberi-
testvéri cselekvésbe. Először a 
sötétséget tisztítjuk meg a 
fénnyel, majd az elektromos 
elefántot: a porszívót vesszük 
kézbe. Az élet-kútjából hozunk 
vizet-és a kő arcát felmossuk, 
hogy tudja a plafont nézni. A 
seprű itt nem boszorkányság, 
hanem a lapát szerelmese, és 
piszkosul szereti. 

A szőnyegek téglalapjain 
mértani munkát végzünk, ahogy 
megszerkesztjük rajta a munkát. A 
minták-labirintusából csak a 
keskeny úton jutunk ki, amit a 
porszívó nyit meg. 

Nagyon sokat segít nekünk a 
templom, mert mutatja, hogy hol 
kell takarítanunk, köszönjük 
szépen neki. 

A párkányok nagyon huncutok, 
elbújnak, beépülnek a falba, úgy 
csinálunk, mintha nem látnánk 
őket, aztán a ronggyal letakarjuk 
őket, hogy megvannak. Apropó, a 
rongy. A rongy: egy nagy szárny, 
repül tárgyról-tárgyra, míg a 
piszoktól elnehezedve kiterül. 

Izzasztó játék a takarítás, olyan, 
mint mikor a szélnek kell a teret 
kitakarítania, a folyónak a kövek 
arcát átmosnia, mi is hajlongunk, 
forgunk-pörgünk, hogy minden 
testvérünk lelkébe , szemébe új 
képet adjunk a termekről, nem 
könnyű munka, ennyi szempárba 
új képet adni, de felemelő. 

Persze csak igyekszünk, végesek 
vagyunk, a feladat meg végtelen, 
talán Isten megbocsátja, amit 
nem láttunk meg, nem végeztünk 
el. 

Mikor elmegyünk, egy percre 
megállunk az ajtóban, nézzük a 
folyosót, átadjuk Jézusnak, 
remélve, hogy most szívesen 
végig menne rajta. Itthon, 
gondolatban újra körbejárjuk a 
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templomot, félve-remélve, hogy 
elvégeztünk valamit, amit a kuka 
magába zár, zacskóba visszük neki 
megbánnivalóinkat, amiről bölcsen 
hallgat. 

A szőnyegek kinyújtózkodtak, a 
víz elpárolgott, a seprű pihen, a 
szemeteszsák sem zörög már, egy 
kicsit egy most a mai nap-a 

holnapi nap, az üres templom (bár 
sosem üres), az Istentisztelet 
alatti templom, mert a takarítás 
egy nagy látogatás az időben, 
Isten házában: otthonunkban, 
mint a tiszta tükörben, mikor 
egyszerre két valóságot tisztítunk 
meg.... 

 
 

V a l a m i  f o n t o s  v á r t . . .  
 

ásfél éve járok a SOTE mentálhigiénés lelkigondozó 
továbbképzésére. Amikor jelentkeztem, még nem igazán 
tudtam, mire számítsak. Csak azt éreztem, valahogy mennem 

kell, mert valami fontos vár itt. Így is lett. 
2013 szeptembere óta nagyot változott az életem. Rögtön egy 

személyes lelkivezetőt kaptam, akihez kötelező havi rendszerességgel 
eljárnom, akivel megoszthatom hitbeli kérdéseimet, aki meghallgat, 
irányba állít, és aki velem együtt keresi Isten akaratát az életemre 
nézve. Valóban megélhetem vele, hogy idősebb testvérem, akiben teljes 
bizalmam lehet. 

Olyan előadásokra ülhettem be, amelyek olyan kérdésekről, témákról 
szóltak, amelyek szervesen kapcsolódnak a szolgálatomhoz, vagy 
amelyek engem is mélyen érintenek. Így tanulhattam fejlődéslélektant 
magzati kortól egészen a késő időskorig, lelkigondozói alapismereteket, 
gyerek lelkigondozást, testi bajok lelki okait, pszichiátriai betegségek 
felismerését, lelkigondozói kísérését, és sok mindent. Mindezek ráadásul 
nem száraz tananyagok voltak, minden olvasmány, előadás valahogy 
mélyebbről szólt. Nem a gőgös "tudománykodó" hangnemből, hanem 
egy nagyon mély, Istenben gyökerező életbölcsességből.  

A képzés meglehetősen gyakorlati. Csütörtök délután eseteket 
beszélünk meg, majd késő estig egy következő órán saját 
tevékenységünkben segít a csoport, hogyan tudnánk jobban végezni, 
amit csinálunk, mivel akadtunk el. Idén ennek keretein belül kell egy 
lelkigondozói csoportot létrehozni a gyülekezetben, így a baba-mama 

M
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kör vezetéséhez, átalakításához is rengeteg támpontot, ötletet kapok. 
Valóban azt segítik, amit csinálunk.  Péntekenként pedig önismereti 
dráma csoportban vagyunk együtt, ami megrázó, őszinte és nagyon 
komoly segítség hogy azok a sebek gyógyulhassanak, amelyek miatt 
éppen mi lehetünk mások gyógyításában segítők. Ezek az alkalmak 
természetesen nagyon összehozzák a csoportot. Megdöbbentő hogy 
idegenekként kezdtük, most pedig egyikünk- másikunk játékánál együtt 
sírunk, és szurkolunk egymásnak, életünk legdrámaiabb eseményeinek 
újraélésében. Azt már megtanultam, hogy csak akkor tudok másoknak 
segíteni, ha kész vagyok őt elkísérni a maga „halál árnyékának 
völgyébe”, mert mindig ezen keresztül vezet az út az életre. Nem lehet 
megspórolni, kikerülni, de azt tapasztalom Isten biztosabban TART 
bennünket ilyenkor, mint anya a gyermekét.  

A képzés egyébként ökumenikus, ami számomra külön érték, mert itt 
így, ilyen körülmények között valóban sorstársamra, szolgatársamra 
találhattam görög- és római katolikus papokban, szerzetesekben, 
protestáns lelkészekben, hitoktatókban.  

A gyülekezetnek pedig köszönöm az ebben kapott támogatást, 
türelmet, helyettesítéseket. Igyekszem az itt szerzett tudást a 
szolgálatom által visszaforgatni a gyülekezet javára. 

 
 

G y e r e k m u n k á s  k é p z é s  –   
A v a g y  m i b ő l  l e s z  a  c s e r e b o g á r ?  

 
iből lesz a cserebogár? Szeptember 16-tól 
november 18-áig tartott a kilenc alkalmas 
gyerekmunkás képzés, azaz a gyerekek között 

szolgálók képzése. Az alkalmak során azonban nem csak 
ismeretekben gyarapodtunk, de ennél sokkal több történt a 
tíz hét alatt.  

Az első alkalommal mindenki megvizsgálhatta, miért is 
indul el egyáltalán ezen az úton, miért fontos neki ez a 
szolgálati terület, talán akkor még kevesen sejtették, 
köztük én sem, hogy mit is jelent ez igazán. A gyermek-
istentiszteleten nemcsak vigyázunk a gyerekekre, nemcsak 
kreatívan foglalkoztatjuk őket. Ennél sokkal fontosabb, 

M
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hogy a szerető Istent mutassuk be nekik, a történeteken túl a 
személyiségünkön keresztül is. Talán ezt volt az egyik legnehezebb 
elfogadnunk: ekkora felelősség van rajtunk, és egyedül ez nem is 
menne.  

Megtanultuk, hogyan épül fel a gyerekek fogadásától kezdve a 
távozásukig egy gyermek- istentisztelet; hogy mit csinál egy tanító és 
mit egy segítő; tanultunk a módszertanról, hogy hogyan készülhetünk 
egy igével, hogy azt gyereknyelven tudjuk átadni; és a képzés végén 
közösen még egy példa órát is összeállítottunk. És eközben hallottunk a 
gyerekek fejlődéslélektanáról, az Isten-képükről és a lelkigondozásukról 
is. Izgalmas volt a fegyelmezésről és a figyelmezésről szóló előadás is. 
Végül egy kreatív órát tölthettünk együtt Szabóné Zimányi Noémivel. Az 
előadásokat a gyülekezetünkben szolgáló, a gyerekmunkában már 
tapasztalattal rendelkező előadók tartották: Sebőkné Babos Bogi, 
Oláhné Nagy Anita, Tihanyiné Bana Erika, Kelemen Zoltánné Marcsu. 
Ezúton is hálásan köszönjük az idejüket, a lelkesítő, bíztató szavaikat és 
kitartásukat. 

És mi történt mindezen túl? Egy olyan lelkes, vidám szolgáló csapat 
kovácsolódott össze a tíz hét alatt, akikkel öröm együtt dolgozni, akik 
mindig számíthatnak egymásra a szolgálatban, akik tudnak egymás 
félelmeiről, talentumairól, örömeiről. Az előadások hallatlan előnye 
abban teljesedett ki, hogy megannyi élet közeli példából tanulhattunk, 
és minden előadót átjárt az a többlet, amire mi is mindannyian 
vágyunk, hogy szívből tudjunk szolgálni, szeretve a ránk bízott 
gyermekeket és szeretve a mi szolgálatra elhívó Istenünket is. 

 
 

E g y  m á s  á l l a p o t b a n  
B e s z á m o l ó  a  B a b a - M a m a  K l u b r ó l  

 
 Baba-Mama Klubról beszámolva, szeretnék bizonyságot tenni, 
mint „más állapotban, élethelyzetben élő, megértésre vágyó 
ember”. Van valaki a gyülekezetben, aki kisgyermeke születése 

után, otthon maradva – a nagy öröm mellett természetesen – úgy 
érezte, hogy ez most valami olyan feladat, ami élesben megy? Hogy 
abból a személyiségében kialakult nőből pár pillanat alatt egy olyan 

A
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személlyé vált, akinek az önmeghatározása igen csak átértékelésre 
szorul?  

Mindaz, amiben eddig jó volt az nincs, és van helyette valami, amiben 
gyakorlatlan... (Nem csak az egy gyermekkel megáldottakat szeretném 
megszólítani, mert én most épp a kettő kisgyermek nevelésében vagyok 
gyakorlatlan…) Változik a fogalmunk az egységnyi időről, a szeretet 
lehetséges mértékéről, az alvásminimumról, és az öltözködési trend 
célszemélyéről.  

Nekem elég durva volt. Folyamatosan igényeltem volna valakit, akivel 
megoszthatom mindazt az újdonságot, amit az anyává válás jelent, és 
mindazt a nehézséget, amitől legalább az ő arcán visszatükröződve egy 
pillanatra hősnek látom magam, nem egy fésületlen, büfis-pólónak, 
akinek a tréningnadrágján már 2 hete folyamatosan lóg egy tipegni 
tanuló gyerek. Őszinte családgondozó kolléganőm mondta: Csak akkor 
öntsd rá ezeket minden nap haza érkezéskor Lacira, ha ki akarod nyírni 

a házasságotok; inkább szerezz egy barátnőt, 
hasonló problémakörrel… 

Saját igényemből eredő gondolattal szaladt 
össze az ő felismerése: program lehetőséget 
kerestem, hogy a baba és én egy nap a héten 
szervezett keretek közt kilépjünk a világba, 
valamilyen kontrollált keretben. Ringatók, 
babaúszás, baba-mama klub…  

A gyülekezeti baba-mama klub bele illett az 
elképzelésembe, de inkább ésszel, mit szívvel 
hoztam meg a döntést, hogy csatlakozunk. 
Távolságtartással gondoltam az ismeretlen 

közegben történő nagy anyai kitárulkozásokra, és erőltetettnek éreztem, 
hogy a gyerekek külön vannak az anyukáktól a beszélgetés ideje alatt. 
Viszont kapcsolódási pont volt Istenhez és a gyülekezethez, amire 
nagyon szomjaztam, és amit még fontosabbnak láttam akkor, hogy 
Kingust – és most már Árcsit is – idegyökereztessem. A baba-mamás 
gyerekközösséget szántam neki ovi előtt első közösségélménynek, azzal 
a reménnyel, hogy a tíz év múlva következő rákoskeresztúri ifi alapjait 
készülnek letenni… 

Őérte kezdtünk el lejárni, de a rövidtávú „haszna” rajtam jelentkezett 
először. Egy szeretetteljes, Isten jelenléte előtti közösségbe kerültem, 
ahol lelkileg átélhettem azt, amit az orrtisztító reklám szereplőinek is 

„A baba-mamás 
gyerekközösséget 

szántam neki ovi előtt 
első 

közösségélménynek, 
azzal a reménnyel, 
hogy a tíz év múlva 

következő 
rákoskeresztúri ifi 
alapjait készülnek 

letenni…” 
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sikerült (nem tudom emlékszünk-e a mondatra): „tudom miről beszél” – 
mondja az „egészséges” – „dehogy tudja!” – kéri ki az eldugult orrú… 
És itt tudták!  

Én ide járok, hogy szülőként együtt lehessek Istennel és a velem 
hasonló értékrendű és szemléletű anyukákkal, ide járok 
gyermeklélektant tanulni, ide járok önismeretért, ide járok lelki 
gondozásért, ide járok a valahová tartozás érzéséért, ide járok 
fontosnak lenni és most már a társakkal való kölcsönösségért és 
szeretetért. 

Kinga a „tesztalany” most kiscsoportos, nos, nagy áttörésekről 
egyenlőre nem számolhatok be, ám van ovis csoporttársa a baba-mama 
klubból, vasárnaponként természetes módon és szívesen jön gyermek 
istentiszteletre, és ott is találkozik Ágnes nénivel és Julika nénivel, 
akiknek személyében szinte két új 
családtaggal gazdagodtunk – ugyan is ők 
voltak az elsők a nagyszülőkön kívül, akire 
rábíztam Kingust, és akikhez ő kötődött. 
Nemcsak a gyülekezet tekintetében 
szeretnék tiszteletteljes ölelésben 
köszönetet mondani Szekrényesi Ágnesnek 
és Sütő Julikának. Anyaként és szociális 
szakemberként mondom, hogy két kiváló 
gyermekszerető és nevelő ember, akiket 
hiszem, hogy Isten nevezett ki erre a 
feladatra, s ha kitudódna, milyen 
elkötelezett szolgálattal járnak ide szeretni 
és személyiségük kincsei mennyire kiegészítik egymást gyerekgondozás 
tekintetében, nem férnének a szép új helységben a sok elit bébiszittert 
felhajtó kismamáktól. 

Napjainkban Árcsit hozom hozzájuk babafoglalkozásra. Másfél óra áll 
rendelkezésére, hogy kipihenjen engem, rácsodálkozzon valaki olyas 
valakikre, akikre érdemes és aztán visszavárjon engem. 

Hálaadással vagyok Isten kiváló segítőiért, akikkel közösségben 
lehetünk ezen az alkalmon. Öröm és szeretet, ami indított, hogy 
bizonyságot tegyek és meggyőződésemmel hívjalak minden érdeklődő 
kisgyerekest és kedden szabad délelőttös anyukát, hogy együtt itt és így 
együtt éljük meg szülői küldetésünk "szőnyeg alá söpörni való" és 
egekig emelő napjait… 



Kettőspont 15. szám  24. oldal Karácsony. 

M i s s z i ó i  M u n k a t e r v  2 0 1 5 .  
-  k i v o n a t  -  

 

"AZ ÖSSZETARTOZÁS ÉVE" (BEVEZETÉS) 
A 2015-ös esztendő középpontjában az "ÖSSZETARTOZÁS" szó áll majd. 

Gondolkozásunk kiindulópontja a család volt. Fontos tanulnunk, gondolkoznunk 
egyrészt saját családunkról, másrészt a gyülekezeti közösségről is, mint 
családról. Egyházközségünk tagjainak életét ismerve, nagy szükség van arra, 
hogy a családdal kapcsolatos kérdésekben elmélyüljünk - hiszen nagyon sokan 
küszködnek saját családi múltjuk feldolgozásával; a maguk házasságával, 
családi szerepeivel; gyermekeink nevelésével; rokoni konfliktusokkal...  

Így sokan éheznek mindezekkel kapcsolatban vigasztalásra, reménységre, 
tanításra, buzdításra - az Ige tükrében, Isten teremtett rendjében, Isten 
megismerésében és önmagunk (az ember) megértésében kutatva, keresve a 
válaszokat. 

Gyülekezetünk szinte havonta gazdagodik újabb és újabb tagokkal - Istennek 
legyen ezért hála. A missziói kapuk között ott találjuk a keresztelések, 
konfirmáció, esketések és temetések (illetve az urnatemetőt övező 
lelkigondozói attitűd).  

A másik ilyen nyitott kapu a hitoktatás (különösen az óvodai hittan – a már 
évek óta e szerepet betöltő Pál apostol Általános Iskola és Gimnázium mellett), 
illetve az ehhez kapcsolódó gyülekezeti alkalmak, családok felé történő 
mozdulatok.  

A harmadik „ösvény” közösségünk felé maguk a gyülekezeti tagok, akik 
életükkel, bizonyságukkal másokat is elhívnak közénk. Több más mellett a 
gyülekezet lelkészeinek és különböző munkatársainak pásztori-lelkigondozói-
segítő munkája révén is sokan találnak el közénk. 

Mindezekkel persze együtt járnak a növekedés fájdalmai, nehézségei is. Így 
például többen kerülnek perifériára, többekről elfeledkezünk, egyre többfélék 
vagyunk (ki-ki a maga stílusával, váradalmaival...), többen lassan "kikopnak" a 
közösségből. (Ezért is kap hangsúlyt ezen tagok felkeresése, hívogatása, 
bátorítása.)  

Mindemellett folyamatosan érezzük, hogy bár a családias hangulat része, 
hangsúlya gyülekezetünknek, mégis néha mintha veszítenénk ebből - sőt talán 
még mindig sokat kell tanulnunk arról, hogy mit is jelent ez, hogyan kell 
megélnünk a gyülekezeti nagycsaládos létet. 

Tanításban, alkalmakban, kisebb-nagyobb programokban, mindenben 
szeretnénk tehát ebben épülni, növekedni. A 2015-ös évnek ez a jellege jól 
beleilleszkedik, sőt, talán össze is foglalja néhány korábbi év ez irányú 
hangsúlyait (2009: „A belső építkezés éve”; 2010: „A vigasztalás, lelkigondozás 
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éve”; 2011: „A gyerekmunka éve”; 2013: „(Testvéri) közösség éve"). 
Tulajdonképpen ebbe az ívbe beletartozik a tavalyi témánk is („Identitásunk 
(önazonosság) éve”), hiszen egyrészt a család a "legkisebb építőeleme 
társadalmunknak", meghatározó tere életünknek, így önazonosságunknak 
része; másrészt rákoskeresztúri református sajátosságunk (ahogyan az 
"küldetésnyilatkozatunknak" első pontjában megfogalmaztuk) alappillére a 
gyülekezeti élet, gondolkodás családias jellege. 

(Mivel újra a gyülekezet befele irányuló szolgálata került a fókuszba, már 
most érdemes megjegyezni, hogy a 2016-os évben (ha Isten megengedi még) 
mindenképpen a gyülekezet kifele irányuló, missziós szolgálatának kell előtérbe 
kerülnie...) 

 
 [*A teljes anyagban itt találjuk gyülekezetünk Küldetésnyilatkozatának kifejtését] 

 
Mit jelent családban élni, hogyan lehet ezt jól megélni? Mit jelent ez a 

családias jelleg? Erről fogunk gondolkozni együtt egész évben. Benne rejlik 
ebben többek között: az egymásra való odafigyelés; generációk együttélése; az 
elfogadás; a feltétel nélküli szeretet; a biztonság; meghittség; a másik által 
való kiegészülés ajándéka; a kitartás egymás mellett; az összetartás; a közös 
otthon létrehozása, szépítése és védelme; az együttérzés (együtt örülni, együtt 
sírni); ... és sok minden más... 

Mindezekről úgy kell beszéljünk, gondolkodjunk, hogy minden út Jézushoz 
vezet, bármiről is legyen szó, az igazi mélységet, katartikus tanulságot, 
útmutatást maga Jézus személye adja, így Jézus megismerése központi 
jelentőségű! 

Az Alapigéje évünknek az 1Móz 2,18 lesz: 
 

"Azután ezt mondta az Úristen: Nem jó az embernek 
egyedül lenni, alkotok hozzáillő segítőtársat." 

 
Istenünk, a Teremtő, maga állapítja meg, hogy nem jó nekünk egyedül 

lenni. Pedig akkor még, az Édenben, az ember Istennel közeli, természetes 
kapcsolatban állt - a Menny és a föld nem különült úgy el egymástól, mint 
most, a bűneset után -, mégis egyedül érezte magát az ember, az állatok 
sokasága sem pótolhatta ezt a hiányt. Ember mellé embert teremt az Úristen. 
Megszületik az első család, mely mintája lesz a későbbieknek: összetartozás, 
egymásra utaltság, öröm, szeretet, szerelem, lobogás - minden ezzel kezdődik.  

Aztán születnek a gyerekek: Kain, Ábel, aztán Séth... Csak e két pont 
között történt valami: az ember fellázadt Isten ellen, Isten rendje, parancsa 
ellen, rászedetett, az ördög tévesztette meg - és megtört Isten és ember 
kapcsolata, annak minden szomorú következményével. Az első családban is így 
jelent meg a szégyen, a bizalmatlanság, a széttagoltság, az irigység, a 
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versengés, a gonosz gondolatok és a gyilkosság. Ebbe az állapotba születünk 
bele, aztán ezt "nyögjük"... 

Jézusban azonban a Remény jön el: újjáteremt minket az Úr, visszatérve 
Hozzá és az Ő útjára, bocsánatot, erőt kapunk és látást a jóra, s ennek nyoma 
lesz kapcsolatainkon is. Mi magunk és vele lassan kapcsolataink is gyógyulni 
kezdünk. (Ennek számos bizonyságát tapasztaltuk meg közösségünk tagjainak 
történeteiben...)  

A gyülekezet az a hely, tér, közösség, ahol olyanok vannak, akiknek 
életében ez az újjáteremtő munka elkezdődött, kezdődőben van. Krisztusban 
készen áll a közösség köztünk, mert akik Őhozzá tartoznak, egymáshoz is 
tartoznak, az Atyának örökbe fogadott gyermekeiként: testvérek. Ezt nem mi 
hozzuk létre, nem mi építjük: hanem ez egy Isten által adott csoda, tőlünk 
független valóság, csak rá kell csodálkozni, fel kell fedezni és élni vele. Ebből 
következik a gyülekezet családiassága - nem emberi jó szándék, törekvések 
eredője. Ez akkor is így van, ha azért mégiscsak tanulnunk kell felfedezni és 
élni ezt a közösségének ezt a családias jellegét: van tennivalónk bőven - de a 
lényeg nem mi vagyunk, nem a mi erőlködésünk...! 

Isten teremt, ad mellénk segítőtársat: férjet, feleséget, testvért, rokont, 
barátot. Felelősek vagyunk egymásért: Krisztus-test valóságában (1Kor 12) és 
az Istentől kapott családunkban egyaránt. Mindezekben szükségünk van 
tanulásra, bátorításra, megbocsátásra és megbocsáttatásra, irgalomra, sebeink 
gyógyulására, múltunk megértésére, jövőnkben pedig Jézusban kapott 
Reménységre! 

Mindezt szolgálhatja jelen Missziói Munkatervünk alapján a reánk 
következő esztendő... Adja Isten, hogy így lehessen! Ámen! 

 

AHONNAN INDULUNK - HELYZETFELMÉRÉS ÉS EMLÉKEZTETÉS 
(MÉRLEGEN A 2014-ES ÉV - A MISSZIÓI MUNKATERVBEN KITŰZÖTTEK ALAPJÁN) 

 
A 2014-es esztendő fő hangsúlya az IDENTITÁSUNK (önazonosság) volt. 

Mit jelent kereszt(y)énnek lenni – kereszt(y)énként élni? Mit jelent 
reformátusnak lenni – reformátusként élni? Mit jelent, hogy a Bp. 
Rákoskeresztúri Református Egyházközség tagja vagyok, s mindezt speciálisan 
ezen belül él(het)em meg?  
 
 [*A teljes anyagban itt található a részéletes értékelő áttekintés, melynek itt csak a 

summája áll:] 
 
SUMMA: Sajnos ez alapján a mérleg alapján nem egészen úgy sikerült a 2014-
es esztendő, amint terveztük, inkább a "nem csináltuk meg' vagy az "elkezdtük, 
félig jutottunk vele" a jellemzőbb. Ez mindenképpen gondolkozásra hív 
bennünket: a tervezésnél vagy a végrehajtásnál vétettük el. Mindennek 
ellenére nagyon sok jó dolog történt 2014-ben, amiért hálát adhatunk. Ezek 
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egy része a meglévő alkalmak, szolgálatok folyamatos "működése" vagy éppen 
bővülése, frissülése [ezt megtaláljuk a 2015-ös év tervezésénél a 
következőkben]; másik része pedig a lelki élet illetve a tárgyi feltételek 
gazdagodása. A teljesség igénye nélkül álljon itt néhány dolog, aminek 
örülhetünk, ami köztünk történt - azokon kívül, amiket fent vagy a 
következőkben még említeni fogunk: 
 
82 (aktív-szolgáló) + 118 (aktív) + 61 

(rendszeresebb) + 126 
(alkalmanként) = összesen 387 
felnőtt tagja van valóságos 
gyülekezetünknek. Ehhez jönnek 
hozzá a gyülekezetre illetve hittanra 
járó gyermekek. Istennek legyen hála 
egyen-egyenként mindenkiért! 

2014-ben 31 új gyülekezeti tagot 
jegyeztünk be - ugyanakkor ennél 
jóval több ember került látókörünkbe, 
látogatott el egyszer, többször vagy 
kezdett el járni Istentiszteleteinkre; 
és az is ide tartozik, hogy sokan 
elmaradoznak vagy éppen eltűntek 
látókörünkből... Így ez nem annyira 
látszik az Istentiszteleti részvételen 
sem - ami amúgy is igen hullámzó 
volt ebben az évben... (további 
adatok erről az év végi Hálaadó 
Istentiszteleten) 

Gyülekezetünkben több mint nyolcvan 
tag szolgál valamilyen területen! 
(ebben kiemelkedik a gyerekek közti 
szolgálat - ahova új szolgálattevők is 
bekapcsolódtak!) 

Gyerekmunkás képzést indítottunk 
nagy sikerrel (Sebőkné Babos 
Boglárka lp. ötletére és vezetésével) 

Nagy áldás volt a tavaszi ifi-
konfirmációs hétvégéken, az év eleji 
Házas Hétvégén, gyülekezeti nyári 
táboron, az IFI 1-2. közös táborán, a 
két napközis táboron. 

Kiemelkedően szép alkalom volt a 
2014-es Ökumenikus Imahéten a 
nálunk tartott este, ahol mind 

katolikus, mind evangélikus, mind 
református hívek jelen voltak szép 
számmal, és a három felekezet 
lelkipásztorai mind egy-egy rövid 
Igehirdetést hoztak - együtt 
szolgálva, egységben, nagy 
békességben, szeretetben. 

Sok gyümölcse lehetett az idei 
Keresztkérdések sorozatnak is - hála 
a jól együtt munkálkodó szervezői 
csapatért! 

Gyülekezeti kórusunk újra felállt, és 
ünnepi Istentiszteleteinken 
színvonalas ének szolgálatokkal 
gazdagította a gyülekezetet. 

Újranyomásra került, megújult, 
átszerkesztett változatban a színes 
gyülekezeti prospektus. 

Elkészült a templom bejárata előtt az 
új, mutatós, csúszásmentes (és alatta 
szigetelőréteggel ellátott) kövezet. (A 
Műszaki Bizottság koordinálásával) 

A nagyterembe új, tágas, szép 
beépített szekrény került. 

A korábbi hittanterem (ami emellett 
könyvtár és hivatal is) új nagy 
tárgyalóasztallal és két szekrénnyel 
bővült. 

A hátsó irodába új és nagy íróasztal 
került be (egy gyülekezeti tag 
adománya révén). 

A templomtérbe új szőnyeg került 
(gyülekezeti család adománya révén). 

Az ún. Ifi-terem ki lett festve 
(gyülekezeti tagok lelkes 
szolgálatával), szép, vidám színekkel 
telt meg. 
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A parókián is kisebb felújítás 

történhetett. 
A kerti játszótér bővítése, felszerelése 

biztonságos aljzattal. 
Az Istentiszteleti a zenei szolgálat is 

új hangfalakat kapott - a prédikációt 

kierősítő, új templomi hangfalak 
megvétele után. 

Az urnatemető nyilvántartása a 
törvényeknek megfelelően kibővült, 
pontosítva lett sok-sok utánajárás, 
adminisztráció révén. 

 
AZ ÖSSZETARTOZÁS TANULÁSA ÉS MEGÉLÉSE (KONKRÉT TERVEK) 

 
A gyülekezeti élet számos mederben folyik. Ezekre az évek során kialakított 

"folyómedrekre" igyekszünk a következő évben is nagyon vigyázni - 
ugyanakkor az év témájának megfelelően a családiasság tanulására és 
megélésére igyekszünk még jobban figyelni e kereteken belül. 

 
1) Istentiszteleti szolgálat (vezetői: Sóskuti Zoltán lp. és Sebőkné Babos Boglárka lp.) 
a) Igehirdetések 

 Folytatjuk a János evangéliumáról szóló sorozatot 
 Bibliai családok történetei kerülnek elénk – különös tekintettel a mi 
Urunk Jézus Krisztus családfája alapján (üdvtörténeti folyamatba állítva) 
 Egy-egy kisebb sorozat vagy egy-egy prédikáció a családról, 
gyülekezetről, összetartozásról 
 Időnként vendég igehirdetőt hívunk (gyülekezetének néhány tagjával 
együtt), ez által is megélve valamit a gyülekezetek közötti 
összetartozásból) 

b) Liturgia, zenei szolgálat 
 Továbbra is "ó-t és újat hozunk elő" zeneileg: hagyományos orgonával 
kísért református énekeskönyvi énekek mellett, a Kiegészítő énekeskönyv 
zenekarral kísért énekei (Sunday Band - Sebők Gábor vezetésével: Gyimesi Bence 
kántor, Bors László, Ruthner Máté, Ferencz Annamária, Samu Éva és Szabó István th. h.) is 
részét képezik az Istentiszteletünknek. 
 Folytatjuk a János evangéliumáról szóló sorozatot 
 A kezdés előtti öt percben csendet kérünk rövid köszöntés után a 
gyülekezet tagjaitól, és így készülünk az énekre, imára, Ige hallgatásra. 
Ezzel a csend fontos liturgiai elemmé válása megszilárdult vasárnapjainkon 
– a prédikáció utáni csendességgel együtt.  
 Ünnepi alkalmakon a megújult Kórusunk is szolgál két-három darabbal 
(Samu Éva és Oros Eszter vezetésével) 
 2015-re elkészül - reményeink szerint - az új, bővebb Kiegészítő 
énekeskönyv (Gyimesi Bence kántor és Sóskuti Zoltán lp. szerkesztésében) 

c) Baba-Mama szoba 
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 Mód nyílt arra, hogy külön erre (is) kialakított teremben, az 
Istentisztelet kihangosított formájában a kismamák kisbabáikkal részt 
vehessenek az Istentiszteleten. 

d) Internetes közvetítés, hanganyag (Kelemen Zoltán presbiter és fiai szolgálatával) 
 Azok számára, akik elutaztak, tartósan külföldön vannak, betegek, vagy 
érdeklődnek Istentiszteletünk iránt, internetes közvetítés révén "velünk 
lehetnek", hallgathatják az Istentiszteletet. 
 Mivel az Igehirdetésekről és bizonyságtételekről felvétel készül, ez 
felkerül a gyülekezet honlapjára (keresztur.wbi.hu), és meg-/újrahallgatók. 

e) Liturgiás lap 
 A liturgiás lapok révén - melyeket a lelkipásztorok készítenek el és 
presbiterek ajtónálló szolgálatával kerülnek kézbe - követhető az 
Istentisztelet menete, és újraolvasható a prédikáció; valamint többen viszik 
el betegeknek, rokonoknak vagy missziós jelleggel ismerőseiknek. Ezeket 
honlapunkra Kós Tamás szerkeszti. 

f) Szentségek: Keresztelés és Úrvacsora 
 A keresztelések és az Úrvacsorai alkalmak előkészítése és biztosítása 
egy kis munkatársi csapat által történik (ebben szolgálnak: Kovács Lászlóné 
presbiter és Horváth Kálmánné, valamint segítőként férjeik, illetve Jani Sándor, Jani Lívia 
th.h., Dr. Hajdú Csaba gondnok) Fontos szerepe van keresztelések alkalmával a 
keresztelési patrónusoknak (2014-ben: Szekrényesi Ágnes illetve a Pecsuk-házaspár 
szolgált ebben), akik köszöntik a gyülekezet nevében a megkeresztelteket és 
családjaikat. 

g) További szolgálatok az Istentisztelethez kapcsolódóan 
 A születésnapos gyülekezeti tagjaink köszöntése továbbra is 
hangsúlyos szerepet kap, hiszen azon túl, hogy képeslapot, Igét kapnak a 
felköszöntendők (Janiné Vakulya Gabriella készíti elő a képeslapokat, és Sóskuti Zoltán lp. 
gondozza a névsort) , mód nyílik arra, hogy a családiasság hangulati megélése 
mellett, pár személyes szóval a lelkipásztorok bemutathatják a régi- és új 
gyülekezeti tagokat egymásnak, legalább az "arcokhoz nevek is 
társulhatnak" a közösség tagjaiban. Kiváló alkalom ez arra is, hogy az 
újonnan jött gyülekezeti tagokat köszöntsük, bemutassuk. 
 Időnként bizonyságtételekkel szolgálnak testvérek az istentiszteleten 
belül. Hitük, tanulságaik, történeteik fontos részét képezik gyülekezeti 
életünknek; erre 2015-ben is lesz mód - akár felnőtt konfirmáció, akár 
valamilyen hitbeli felismerés, esemény kapcsán. 
 Ünnepi megemlékezések: Nemzeti ünnepeinken, kiemelkedő 
események kapcsán ez is részét képezi együttléteinknek. 

h) Kiemelt Istentiszteletek 
 "Látásadó"-. Vizkereszti Közös Evangélikus-Református-, Ökumenikus 
Imaheti-, Házasság Hete alkalmával tartott- (erre meghívva a nálunk 
esketett párokat), Húsvéti-, Pünkösdi-, Konfirmációs-, Anyák napi- (erre 
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meghívva a patrónusok segítségével a nálunk keresztelt gyermekeket és 
édesanyjukat), Hittanos Évzáró-, Új Kenyéri-, Hittanos Évnyitó-, 
Refomációs Evangélikus-Református-. Gyászolóknak Vigasztaló-, Adventi-, 
Év végi Hálaadó Istentiszteletek... 

2) Katechetikai szolgálat (vezetői: Sebőkné Babos Boglárka lp. és Oláhné 
Nagy Anita) 

a) Gyermekistentiszteleti csoportok 
 Magocska csoport (vezetője: Pócsikné Bornai Kamilla - vele szolgálnak tanítóként: 
Sütő Julianna és Csordás Jánosné - segítőik: Szekrényesi Ágnes, Selmeczi Csilla, Újvári 
Melinda, Csáki Tünde, Járai Judit, Szabó-Kiss Gyöngyi, Molnárné Schuszter Julianna, Lenkei 
Nóra, Lénárt Nóra) 
 Kisfecske csoport (vezetője: Kelemen Zoltánné - vele szolgálnak tanítóként: 
Langstadler Flóra és Suga-Szurdi Nóra - segítőik: Kelemen Réka, Békési Bernadett, Dobrosi 
Stefánia, Rajkai Teodóra, Hejüsz Mihályné, Szűcs Zsuzsa)) 
 Sasok csoport (vezetője: Csordás János - vele szolgálnak tanítóként: Erdő Gabriella 
és Harmatosné Sólyom Eszter - segítőik: Gegő Kinga, Monostori Edina, Katona Flóra) 
 KERET csoport (vezetője: Oláhné Nagy Anita - vele szolgálnak tanítóként: Soltészné 
Garay Réka és Szabó István hatodéves th.h. és segítőként Katona Csongor) 

b) Óvodai hittancsoportok 
 Mákvirág-, Csillagszem-, Összefogás-, Hófehérke-, Csicsergő- és 
Napsugár óvoda (hitoktatók: Sebőkné Babos Boglárka, Langstadler Flóra) 

c) Iskolai órarendbe helyezett hit- és erkölcstan csoportok 
 Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola és Gimnázium (hitoktatók: 
Langstadler Flóra illetve Sebőkné Babos Boglárka) 
 Újlak utcai Általános Iskola (hitoktató: Kelemen Zoltánné) 

d) Egyházi iskolákban órarendbe helyezett hittan csoportok 
 Pál apostol Katolikus Általános Iskola (hitoktató: Dr. Hajdú Csabáné illetve 
Sóskuti Zoltán, Szabó István th.h.) 
 Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskola (hitoktató: Oláhné Nagy 
Anita illetve Kelemen Zoltánné) 

e) Adventi- illetve Húsvéti Játszóház  
 Ezek nagyon jó alkalmak a hitoktatóink, gyerekek közt szolgálók által 
elért kicsiny tanítványok (és családjuk!!!) megszólítására, gyülekezetbe 
hívására, és a családias jelleg megélésére Isten jelenlétében 

f) Napközis tábor  
 Sok-sok éve fontos eleme a gyerekek közti szolgálatnak a nyári 
napközis tábor. Családias és missziós jellege elvitathatatlan! 2014-ben két 
hetet is tartottunk, sok munkatárs odaadó szolgálatával. Ugyanakkor évek 
óta szóba került egy elutazós gyerektábor (esetleg ifis segítőkkel) terve. 
2014-ben pedig felvetődött egy nagy közös gyülekezeti tábor lehetősége. 
Míg utóbbi kiváltaná (sajnos csak részben) a napközis tábort, az előbbi 
lehet mellette vagy helyette is. Végül is a presbitérium - a gyülekezeti 
tagokkal folytatott diskurzus után úgy döntött, hogy 2015-ben megpróbálja 
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a többgenerációs nagy gyülekezeti tábort, ami azt jelenti, hogy 2015-ben 
nem lesz külön napközis- illetve ifjúsági tábor. 

g) Konfirmációs alkalmak 
 Egyházközségünk rendje szerint végezzük tovább az ifjak, két 
évfolyamban, csoportokban végzett konfirmációi felkészítését. (Az első 
évfolyamon Sebőkné Babos Boglárka lp. szolgál /segédje: Kelemen Réka/; a második 
évfolyamot Sóskuti Zoltán lp. készíti fel /az ő segítője Karsai Tímea/. 
 A felkészítés során - különösen a második évfolyam esetében - 2015-
ben törekedünk majd arra, hogy több gyülekezeti tag ("családtag") 
látogasson el az órákra és szóljon azokon, szorosabbá fűzve a kapcsolatot a 
gyülekezet többi részével. 
 A vizsgák (beszélgetések) rendje továbbra is a már megszokott módpn 
zajlik majd, és ennek feltétele a tavaszi ifi-konfirmandus táborban való 
részvétel, illetve az órákon és az Istentiszteleteken való rendszeres jelenlét. 

 
3) Heti/havi rendszerességű "réteg-alkalmak" 
a) Szerdai Bibliaóra (vezeti: Sóskuti Zoltán lp. - szolgálattevők még alkalmanként: Sebőkné 

Babos Boglárka lp., Babosné László Margit presbiter, Mészáros Kata ill. Szabó István hatodéves 
th. hallgatók) 
 A szerda délelőtt kilenc órakor kezdődő Bibliaórához hozzávetőleg 30-
40 gyülekezeti tag kapcsolódik, alkalmanként 15-25 közötti létszámban 
vagyunk együtt.  
 Az elején mindenki felolvashatja, elmondhatja, ami megragadta őt a 
héten Isten Igéjében. Többen szolgálnak ezzel, szinte minden alkalommal 
hozva valami építőt a többieknek. Idősebbek, fiatalabbak, férfiak és nők 
egyaránt színesítik a közösséget. A családias jelleget, az egymással való 
törődést itt is megéljük - és erre még nagyobb hangsúlyt helyezünk 2015-
ben. 
 A téma bevezetése után (idén sok más mellett Péter első levelét 
tanulmányoztuk) szabadon beszélgetünk a témáról néhány kérdés 
segítségével. 

b) Baba-Mama Klub (vezeti: Sebőkné Babos Boglárka lp.) 
 A Baba- Mama klub idén elég nagy változásokon ment át. Az év első 
felében a látogatottság megnőtt, és új anyukák kapcsolódtak főleg a 
keresztelési szolgálatok kapcsán. Azóta néhány anyuka második gyermeke 
érkezése, a friss szülés miatt elmaradt, majd szeptembertől ismét újak 
kapcsolódtak be. Idén a gyermekhatárok c. könyv alapján beszélgettünk 
gyereknevelési témákról és ehhez kapcsolódóan egy-egy Igéről; pl.: 
„Hogyan szabhatunk határokat gyermekeinknek?”, „Hogyan formálódik a 
jellem?” „Mivel motiválhatjuk gyermekeinket tanulásra, segítésre?” stb.  
 Alkalmaink jó hangulatú, beszélgetős alkalmak voltak, melyek mögött 
elmaradhatatlanul ott állt Szekrényesi Ágnes és Sütő Julianna odaadó, hűséges 
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szolgálata, azaz a gyermekvigyázás a másik teremben, hogy az anyukákkal 
nyugodtan beszélgethessünk.  
 Idén ősszel hisszük hogy Isten egy felé vezetett bennünket, Sebőkné 
Babos Boglárka lp. mentálhigiénés képzése keretében kap ötleteket, segítséget 
a Baba-Mama Klub még bensőségesebbé, átgondoltabbá és lelkigondozói 
jellegűvé alakításában. Ebben segít Makai Viktória, aki bizonyságtételével 
november első vasárnapján hívogatta az anyukákat, aminek gyümölcseit 
már a következő alkalmon élvezhettük. Ennek része lesz a karácsonyi 
újságban egy erről szóló cikk, illetve egy igényfelmérés, és természetesen 
az imádság és a hívogatás gyerekvigyázóink részéről is folyamatosan 
történik. Valamint november hónapot a Baba-Mama hónapjának neveztük 
ki, amikor még több bizonyságtétel is elhangozhat hívogatás gyanánt.  
 Ezen kívül Sebőkné Babos Boglárka november végén Káposztásmegyeren 
egy kreatív anyanapon szolgál igehirdetéssel, ahonnan ismét újabb 
ötleteket lehet gyűjteni ehhez a csoporthoz. 

c) Ifjúsági Körök - IFI 1. (vezeti: Sebőkné Babos Boglárka lp.) 
 Az IFI1 az érettségizők, illetve fiatal egyetemisták korosztályát fedi le. 
Ez a csoport is nagy átalakulásokon ment át. A létszám különböző okokból 
kifolyólag már az előző évben csökkent. Ennek oka a két IFI szétválása, 
munkatársak elmenetele, és egyéb átalakulások. Ugyanakkor a csoport 
sokkal bensőségesebb, meghittebb lett, egy komoly, érett, fiatal felnőtt 
hívő mag alakult ki, akikkel mélyeket és nagyon komolyan lehet 
beszélgetni.  
 Az alkalmak tartásában a csoport tagjai egymás felé szolgáltak az első 
félévben. Nyáron közös kérésre Pál Ferenc: A függőségtől az intimitásig c. 
könyvét olvastuk közösen párkapcsolati Isten kapcsolati és egyéb jellegű 
témában.  
 Nyáron közösen táborozott a két ifi Balatongyörökön Jani Lívia theol. 
hallgató vezetésével, ahol az IFI1 Sóskuti Zoltán lp. vezetésével a felnőttségről, 
a felnőtt keresztyén identitásról beszélgethetett.  
 Ősztől az alkalmak rotálása változott Igetanulmányozós és Téma Ifik 
váltják egymást, valamint havonta egyszer egy közösség építő program: 
film klub, teaház, társasjátékozás.  
 Nov. 7-én pénteken Nyílt IFIt tartunk, ahol egy filmklub keretében 
várjuk ifiseink érdeklődő barátait, társait missziós alkalomként. 
 Nov. 14-16ig pedig Piliscsabán IFI1 hétvégét szervezünk az Elhívatás 
témájában  Szabó István hatodéves teológus, Ruthner Máté  és Sebőkné Babos Boglárka 
lp. szolgálatával. 

d) Ifjúsági Körök - IFI 2. (vezetik: Sóskuti Zoltán lp., Ruthner Máté és Katona Csongor) 
 Az IFI 2. csoport hullámzó létszámmal, erőteljes kezdés után, 
szép táborokat, áldott alkalmakat tudhat maga mögött. 2014 második 
felére azonban kicsit "leült" a csapat. A megalakulástól kezdve, a korábbi 
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munkatársi csapatból folyamatosan kiestek a munkatársak, míg végül a 
csoport összefogója (Jani Lívia th.h., presbiter) két éves áldozatos vezetői 
munkája után kérte, "hadd léphessen egy sorral hátrébb" az IFI 2. körüli 
szolgálatban. (Gyülekezetünk erre vonatkozó alapelve szerint ezt esetében 
is megértettük, elfogadtuk.)  
 Így került sor októberben egy közös gondolkozásra (több 
alkalommal, több körben), megújulásra törekvő koncepcióval. A munkatársi 
csapat egy taggal bővült (Katona Csongor személyében), és a koordinálást Sóskuti 
Zoltán lp. vette át. 
 Céljainkat távlatilag négy pontban fogalmaztuk meg:   a 
magot megerősíteni;  akiket lehet, visszahívni a régiekből;  felkészíteni 
és buzdítani a személyes tanúságtételre az ifiseket;  új szolgálókat 
találni, bevonni 
(...) [*A teljes anyagban itt egy részletesebb tervet találunk…] 
 Minden hónap harmadik vasárnapján kirándulni mennénk az IFI 2. 
tagjaival illetve a tagok által hívott barátokkal. A közösséggé formálódást, 
személyes beszélgetéseket és barátok, osztálytársak hívását is lehetővé 
tenné ez a rendszeres (!) alkalom. 

e) Csoport Vezetők Köre (vezeti: Sóskuti Zoltán lp.) 
 A hajdani Biblia Kör Vezetők alkalmát egy átmeneti másik kísérlet után 
ez az alkalom váltotta, melybe a HBK vezetők mellett meghívást kapott a 
gyerekmunka vezetője, az IFI 2. vezetője illetve az Imacsoport vezetője.  
 Ezek az alkalmak egyrészt a közösség megélését adják terített asztal 
mellett (házigazdánk Szabados Ádámné - lakásukon találkozunk); másrészt kontroll és 
készülés a csoportalkalmakra (idén és jövőre is a János evangéliumát 
tanulmányozzuk a házicsoportokban illetve kéthetente az 
Istentiszteleteken) az abban szolgálók számára; harmadrészt az imádság 
helye csoportokért, alkalmakért és az egész gyülekezetért.  
 Házigazdánk nemcsak a testünket táplálja, hanem  minden alkalomra 

lelki útravalóval is készül számunkra. 
f) Házi Biblia Körök (vezeti: Janiné Vakulya Gabriella és Sóskuti Zoltán lp.) 

 HBK 1. csoport (vezeti: a Hajdú-házaspár és Babosné László Margit) 
 HBK 2. csoport ("Vadkacsa-csoport") (vezeti: Janiné Vakulya Gabriella és 
Sebőkné Babos Boglárka lp.) 
 HBK 6. csoport (vezeti: a Csordás-házaspár) 
 A Házi Biblia Körök csoportjai bár nagyon különböző jellegűek (a sok 
közös momentum mellett) és nagyon hullámzó létszámmal, 
elköteleződéssel működnek - de évek óta áldás helye mindazok számára, 
akik az alkalmakon részt vesznek, a csoportok tagjai. Az otthonosság, a 
családias jelleg ezekben is megélhető. 2015-ban jó lenne ezeket a 
csoportokat megerősíteni, esetleg újakat indítani, de mindenképpen jó 
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lenne többeket (új gyülekezeti tagokat, Keresztkérdések kurzuson 
résztvevőket) bevonni...! 

g) Házas Kör (vezeti: Kelemen-házaspár illetve .......) 
 A Házas Kör (két Házas Kurzus /2012.; 2013/ után) közel 50 tagra 
bővült. Ennek kiemelkedő pontja volt 2014 elején a Házas Hétvége. 
Közösségileg, személyesen lelkileg és a házaspárok külön-külön is sokat 
gazdagodtak általa. 2015-re is tervezünk egy (vagy több) ilyen hétvégét. 
Ugyanakkor mind 2013-ban, mind 2014-ben a Házas Kör alkalmai minden 
nekibuzdulás ellenére csak "döcögtek" - bár több jó találkozás volt, de 
rendszeres megszervezése, megélése ennek a körnek még várat magára.  
 A Házas Kör vezetésében eddig aktívan benne lévő két lelkipásztor 
eggyel hátrébb lépett, és várhatóan a Kelemen-házaspár mellé más is 
belép e kör moderálásában, felfrissítésében. Ha családiasság a téma, akkor 
(is) kiemelkedő lehetőség a gyülekezeti házaspárok összefogása, 
felfrissítése, segítése, tanítása és e közösség összetartozásának erősítése. 

h) Presbitérium 
 Azért került itt felsorolás alá a Presbitérium, mert szándékunk több 
éve, hogy ez a felelősség terhét hordozó, gyülekezetet vezető csoport, ne 
csak egy testület legyen, hanem közösség is, azaz ezt a jellegét is 
felfedezzük és ápoljuk. Ezt szolgálták 2013-ban és 2014-ben néhány olyan 
együttlét, amikor presbiter-családok látták vendégül a presbitertársakat. 
Ennek a jó ízét átéltük - 2015-ben ebben erősítenünk kell, minél több ilyen 
találkozásunk lehessen. 
 Az Egyházközség gondnoka és két lelkipásztora (többször a hatodéves 
teológiai hallgatóval kiegészülve) heti rendszerességgel találkozva, együtt 
imádkoznak és beszélgetnek egymásról, egymás szolgálatairól, a 
gyülekezet ügyeiről. Hisszük, hogy ennek is van sok jó hozadéka a 
gyülekezet egész közösségére nézve. 

i) Imacsoport (vezeti: Cieklinski Sándorné) 
 A hívő család imádkozó család. Ezért (is) olyan fontos az Imacsoport 
szolgálata, hordozva könyörgésben, hálaadásban a gyülekezet ügyeit és a 
közösség tagjainak életét. 
 Továbbra is megtartjuk a havi vasárnapi találkozásokat, a rendszeres 
imaleveleket. Sok imádságunkra válaszolt a mi Urunk, nagy ajándék, hogy 
imaszolgálat áll mögöttünk - hála a hűséges imádkozókért! 
 Az idei évet is Évkezdő Imaestekkel indítottuk, az Imacsoport 
szervezésében - így szeretnénk ezt 2015 elején is. 

j) Kérdések órája (vezeti: Sóskuti Zoltán lp.) 
 Ez a viszonylag kis létszámú, de kitartó csapat (néha újabb 
érdeklődővel, taggal "fűszerezve") nagyon szép estéket tölt együtt havonta 
- beszélgetve az Ige olvasása kapcsán felmerülő teológiai, életvezetési 
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kérdésekről. Ennek az alkalomnak nagy értéke emellett maga a megléte: a 
gyülekezeti tagok számára van fórum, ahol kérdezhetnek... 

k) Imaháromszögek (összefogja: Sóskuti Zoltán lp.) 
 Az Imaháromszögek életre hívása régi terv, 2014-ben megkezdődött 
ennek kipróbálása, alapozása - az Egyházközség presbitériuma 
hozzájárulásával  négy imaháromszög indult el olyanokkal, akik 2015 
második harmadától vezetői lehetnek egy-egy új hármas csoportnak. 2015-
ben ez lesz az egyik fő hangsúlya munkálkodásunknak. Ezzel a formával 
lassan teljessé válik az alkalmaknak az a struktúrája, melyben majd minden 
korosztály, réteg, hitbeli állapotú tagunk megtalálja a számára aktuálisan 
legalkalmasabb formát hitének ápolására. 
 Az imaháromszögek Gyülekezetünk jelenlegi rendjében, rendszerében, 
szolgálati ágai között egy újabb lehetőség, amely nem vált ki, nem 
helyettesít mást, belesimul kiegészítően a többi alkalom közé. Csupán egy 
módszer a sok közül. Van, aki számára alkalmas, segítő, hite megélésében, 
másoknak nem, esetleg némelyek idegenkedhetnek tőle. 
 Legfontosabb célja az imaháromszögeknek a pásztorolás és a hitben 
való fejlődés segítése - és csak következményként a munkatárssá válás, 
illetve gyülekezeti látásunk mélyebb megértése, elmélyítése. 
 Az imaháromszögek lényege: egy hitben tapasztaltabb, valamivel 
előrébb járó testvér (vagy egyszerűen csak az, aki erre indíttatást, 
elhivatást érez, és erre megerősítő felkérést kapott) maga mellé vesz két 
gyülekezeti tagot (akik vagy hitben az első lépéseket teszik, vagy már 
régebb óta hitben járnak), és valamiféle rendszerességgel (egy-, két- vagy 
három hetente), egy adott helyszínen megegyezés szerint találkoznak.  
 Az imaháromszögek alkalmai alapvetően három részből állnak:  
Tagjai érdeklődnek egymás felől, megosztva egymással, ami éppen 
bennük, velük, körülöttük történik - különös tekintettel Isten-kapcsolatukra, 
az Istennel kapcsolatos meglátásaikra, tapasztalataikra.  Imádkoznak 
egymásért a tagok, sőt nemcsak egymásért, hanem közös ügyekért is - így 
kiemelten a gyülekezetünk és családjaink életéért.  Együtt olvassák Isten 
Igéjét, arról együtt beszélgetnek, megpróbálják alkalmazni személyesen, 
saját életükre. 
 Az imaháromszögek alkalmainak rendje ötvözi a klasszikus Biblia 
tanulmányozás módszerét a csendes, elmélkedős, „lelki gyakorlatos” 
alkalmak szépségével – emellett lehetőséget ad egyfajta barátias 
beszélgetés, kapcsolódás kialakulásához. Mindezek egy erre összeállított, 
imaháromszöget vezetők számára készült kis füzetben találhatók (ennek 
használata, vonalvezetése követendő minden imaháromszög számára - 
ettől csak nagyon indokolt esetben, azt megbeszélve térhetünk el!). 
 A 24 alkalom anyaga nagyjából egy évre ad eligazodást. Az első 
tizenkét alkalom Jézus személyén, szavain, tettein átvezetve segít Istenünk 
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és önmagunk megismerésében. Majd a második tizenkét alkalom a 
tanítványság mibenlétének mélyebb megértése által vezet tovább ebben. 
 Egy év után, mindezeket átélve, áttanulmányozva, átimádkozva egy 
közös út befejeződik. Erre "szerződik" a három tag. Ezután pedig vagy 
újabb két emberrel, vagy valamilyen más "felállásban" folytatódhat az út. 
 A segédfüzet elkészítését ihlették, akiktől meríthettünk: az alkalmak 
végén található idézetek írói mellett kiemelten is Philip Yancey, Kovács 
Endre és Zámbó András. 
Az IMAHÁROMSZÖG mint forma, éppen e hat szükségünkben, 

vágyakozásunkban, kereszt(y)én mozdulatunkban adhat segítséget azoknak, 
akik ebben részt vesznek. 

 
 [* A teljes anyagban találunk mindehhez a teológiai hátteret is adó elméleti 

összefoglalást.] 
 

4) További nem heti/havi rendszerességű alkalmak 
a) Keresztkérdések (tavasszal) - ''felfedező, evangélizációs alkalom" (vezeti:  

Sóskuti Zoltán lp. és a kialakult munkatársi csapat) 
b) Evangélizációs hét a konfirmáció előtt – különös tekintettel a 

konfirmandusokra és családjaikra 
c) A Házasság Hete országos rendezvénysorozat alkalmával (2015. február 8-

15.) a vasárnapi Istentiszteleten (2015. február 8.) a házasság lesz a téma, 
és meghívjuk rá a nálunk esketett párokat, utána kis beszélgetést tartva 
számukra. E mellett február végén a gyülekezeti Házas Kör tagjai újra (már 
harmadik alkalommal) egy hétvégét töltenek együtt Vácott. E két 
megmozdulás keretezné a Házasság Hetét. 

d) Anyák Napja vasárnapjára (2015. május 3. - immár második alkalommal) 
meghívjuk (a patrónusok segítségével) a nálunk keresztelt gyermekeket 
édesanyjukkal, családjukkal az Istentiszteletre, és megáldjuk őket. 

e) Hitmélyítő hét (ősszel) 
 Többekben felmerült egy Keresztkérdések kurzushoz hasonló, de már 
régebb óta hitben járók számára szóló rövidebb-hosszabb sorozat igénye. 
Korábban az ún. Adventi Hitmélyítő hetek voltak hasonló jellegűek. Emellett a 
nyári gyülekezeti táborban nagy sikere volt a Dr. Pecsuk Ottó teológiai tanár, 
gyülekezeti tagunk által tartott estnek, ahol nehezebb bibliai-teológiai 
kérdésekről lehetett kérdezni, együtt gondolkozni és persze válaszokat kapni. 
Sőt, évek óta szóba kerül egy gyülekezeti bibliaiskola terve is.  
 Mindezeket "a szálakat egybeszőve" 2015-ben ebbe az irányba el 
kellene indulni, kialakítani erre valamilyen formát - többek között Pecsuk Ottó 
bevonásával - megbecsülve azt, hogy Isten közénk vezette őt... 

f) Gyülekezeti Piknik – Családi Nap a Nyúldombon (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp. és 
Kelemen Zoltán presbiter) 
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 A program középpontjában egy Igehirdetés, hozzá kapcsolódóan 
csoportbeszélgetések és/vagy műhely jellegű alkalmak és/vagy kisebb 
reflektáló előadások tartoznának. 
 A gyülekezet különböző kiscsoportjai bemutatkoz(hat)nak valamivel a 
többieknek – akár a színpadon egy előadással, énekléssel; akár valamilyen 
programmal, bemutatóval, kiállítással… (ami a csoportból következik… 
 Gyerekeink számára játékok, kézműveskedés, sport… 
 A színpadon koncert(ek) illetve Kórusunk előadása fontos része lenne a 
programnak 
 A gyülekezet tagjai személyesen meghívhatnánk (egy előre elkészített 
meghívóval) barátaikat is – mintegy „nyílt nap” jelleget is adva a napnak, 
missziós céllal (de ez csak „másodlagos cél” lenne, a nap elsősorban a 
gyülekezeti közösség és a családiasság megerősítését célozná. 
 Minden területnek lenne egy kis szervező csapata – egy-egy felelőssel 
(hasonlóan a 2008-as Missziói Naphoz). 

g) „Vendégségben egymásnál” – a különböző korosztályok, rétegek 
meglátogatják egymás alkalmait (egy megadott héten, tavasz folyamán) – 
akár rendkívüli alkalmakat is tartva, hogy időbe beleférjen. (koordinálja: 
Szabó István hatodéves th.h.) 

h) Gyülekezeti Buszos Kirándulás (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp. és Szabó Zsuzsa) 
i) Evangélizáció – Pünkösd előtt (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp.) 
j) Testvérgyülekezetünk meglátogatása (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp.) 
 A kapcsolattartás, a lelki- és anyagi segítés terén minden évben 
igyekeztünk ott állni vajszlói testvéreink mellett - a legutóbbi krízishelyzetben 
is. A lelkipásztorok rendszeres kapcsolatban vannak.  
 Bár mindezekben lehetne még erősödni, de ezek mellett jó lenne egy 
kisebb küldöttséggel újra ellátogatni ottani testvéreink felé. Hiszen ez is 
hozzátartozik nagyban az "összetartozás" témaköréhez. 

k) Hittanos évnyitó- és évzáró és karácsonyi alkalmak (évente egyszer-
egyszer) (koordinálja: Sebőkné Babos Boglárka lp. és Oláhné Nagy Anita) 

l) Munkatársi Nap (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp.) 
m) IFI 1. Hétvége tavasszal és/vagy ősszel (koordinálja: Sebőkné Babos Boglárka lp.) 
n) Konfirmandus-IFI 2. Hétvége tavasszal (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp.)  
o) Nagy Többgenerációs Nyári Gyülekezeti Tábor (koord.: Sóskuti Zoltán lp.) 
 Sok gondolkozás, mérlegelés után a Presbitérium úgy döntött, hogy 
megpróbáljuk 2015-ben, hogy nem lesz külön gyerek napközis tábor és IFI 
tábor(ok), hanem együtt, közös nagy tábort csinálunk, abban helyezve 
minden lelki, fizikai, anyagi erőnket. (Az erről való disputát a Debrecen-
Nagyerdei gyülekezet példája indította el egy, a Reformátusok lapjában 
megjelenő cikk révén…) 

5) Pásztori, diakóniai szolgálatok 
a) Család- és beteglátogatások 
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 szervezett és spontán módon is, a lelkipásztorok illetve más gyülekezeti 
tagok szolgálatával - közösségünk meghatározó részei, a családias jelleget 
erősítik. 2015-ben erre még hangsúlyozottabban oda kell figyelnünk. 

b) Lelkigondozás 
 erre is igaz szervezett és spontán módon is, a lelkipásztorok illetve más 
gyülekezeti tagok szolgálatával zajlik folyamatosan. Ahogyan erre 2010-ben 
kiemelten is figyeltünk, és a lelkipásztorok munkaidejének egy igen nagy 
része ezen a szolgálati területen történik, úgy ezt továbbra is hangsúlyossá 
kell tegyük. 

c) A periférián lévők megszólítása, integrálása 
 2015-ben ezt nagyon komolyan szeretnénk venni - szándékaink szerint 
ebben is élen járnak majd a lelkipásztorok és szolgálat vezetők, de ebbe a 
szolgálati irányba is jó lenne odaillő, ügyes ötletekkel minél többeket 
bevonni. 

d) Diakóniai Bizottság (tagjai: Sóskuti Zoltán lp., Palásthy Zsoltné, Kovács Lászlóné 
presbiter, Horváth Kálmánné, Dr. Kovács Zsófia, Cieklinski Sándorné) végzi a szolgálatát... 
 A DB munkáját a 2014-ben elfogadott Diakóniai Stratégia mentén 
végzi. Mind rendszeres ülésekkel és folyamatos e-mailes koordinációval (ebbe 
benne foglaltatik az Imacsoport is!); ... mind rendezvényekkel (pl. Idősek 
Adventi Ebédje); ... mind alkalmankénti pénzbeli támogatások révén (igen 
sok diakóniai támogatást tudtunk adni azoknak, akik kértek vagy 
látókörünkbe kerültek) illetve a már rendszeres karácsonyi- vagy az 
iskolakezdési támogatások révén;  
 ... ezek mellett karácsonykor az idősebb gyülekezeti tagok számára 
élelmiszer csomagot adunk gyülekezeti felajánlásokból, a gyerekek számára 
pedig szokásos kis ajándék csomagot állítunk össze; 
 ... a gyermekeket nevelő családok számára segítünk összekötni a 
felajánlásokat és a szükségeket (hűtőszekrény, íróasztal, gyerekruhák, cipők 
stb.); 
 ... orvosi tanácsadásban; ... lelkigondozásban, beszélgetésekben; ... 
valamint az idősek, betegek látogatása által. 
 ... együttműködés az Önkormányzattal ételosztásban (anyagi 
támogatásban és személyes fizikai jelenléttek, segítéssel); 
 Diakóniai Perselyt vezettünk be: a beleadott pénzeket oszthattuk szét a 
rászorulók között. Ez a még inkább első keresztyén időkhöz közelítő módja 
egymás anyagi segítésének jól bevált, ezt a rendszert folytatjuk tovább 2015-
ben - mely szintén a gyülekezet családias jellegét ("közös családi pénz") 
erősíti. 

e) A gyülekezeti névsor rendszeres, imádságos, pásztori mozdulatokat előhívó 
átnézése fontos része a közösség pásztorálásának... (ezt Sóskuti Zoltán 
lelkipásztor rendszeresen végzi) 
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6) Kazuális szolgálatok 

a./ Keresztelések és előkészítésük – hozzá kapcsolódóan keresztelési 
patronáló szolgálat b./ Esketések és előkészítésük c./ Temetések és 
előkészítésük 

 
7) További háttér szolgálatok 
a) "Háziasszonyi szolgálatok", templomtér előkészítése (terület felelősök:  Kovács 

Lászlóné presbiter, Horváth Kálmánné és több kedves segítő) 
b) Templomkert körüli szolgálatok (benne szolgálnak:  Kovács László, Horváth Kálmán 

presbiter, Sztranyovszky Károlyné, Lajsz Józsefné, Suga-Szurdi Nóra, Balogh János presbiter, 
Juhász Albert...) 

c) Templom takarítás (Molnárné Schuszter Julianna illetve nyártól a Langstadler-család; 
emellett évente többször közös nagytakarítás) 

d) Műszaki, karbantartói szolgálatok (Horváth Kálmán presbiter, Kovács László, Kelemen 
Zoltán presbiter, Soltész Sándor valamint koordinálja a Műszaki Bizottság: az előzők mellett Jani 
Sándor, Sütő Julianna, Dr. Hajdú Csaba gondnok) 

e) Internetes szolgálatok (benne szolgálnak: Kelemen Zoltán presbiter illetve Kós Tamás) 
f) Gyülekezeti újság (szerkesztik: Kelemen Zoltán presbiter ill. Sóskuti Zoltán lp.) 
g) Gyülekezeti könyvterjesztés (a Langstadler-házaspár és gyermekeik szolgálatával) 
h) Kontroll-csoport – visszajelzés az Igehirdetésekre (többek között szolgálnak ezzel: 

Palásthy Zsoltné, Cieklinszki Sándorné, Kovács Lászlóné, Harmatos János és alkalmanként 
többen mások) 

i) Urnatemetővel kapcsolatos szolgálatok (Szabó Zsuzsa koordinálásával benne 
szolgálnak:  Hartmann Hubertné, Juhász-Kurdi Ildikó, Horváth Kálmán presbiter, Dr. Hajdú 
Csaba gondnok, Balogh János, Csutoros István presbiter, Herceg István, Molnár János illetve a 
temető hirdetésében Babosné László Margit presbiter) 

j) Pénzügyi munkacsoport (Szabados Ádámné pénztáros vezetésével – munkatársak: Dr. 
Hajdú Csaba gondnok, Jani Sándor, Gyimesiné Zoltán Szemerke, Oláh Attila, Sóskuti Zoltán lp.) 

k) Hivatali adminisztrációs szolgálatok (Sóskuti Zoltán lp. és Szabó Zsuzsa 
koordinálásával benne szolgálnak:  Sebőkné Babos Boglárka lp., Selmeczi Csilla, Tóth Sándorné) 

l) Gyülekezeti könyvtár (felelősei: Gyimesiné Zoltán Szemerke és Sütő Julianna) 
m) Lelki könyvek kölcsönzése (Szabados Ádámné) 
n) Videó riportok készítése gyülekezeti tagokkal hitükről, életükről, gyülekezeti 

tapasztalataikról (+ 2015-ben a családról való gondolataikról) (készíti: Szabó 
István hatodéves th.h.) 

 
8) Külső szolgálatok 
 
 [* A teljes anyagban ez is részletezésre kerül] 
 
 

Áttekintette, kiegészítette, majd jóváhagyva támogatta  
az Egyházközség Presbitériuma 26./2014. számú határozatával 
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A Szerkesztő utószava 

 
Örömmel olvasgattam a beérkező cikkeket. Személyes, őszinte, mély és 

fontos sorok... Gyönyörködtem: ott lobban lángra Isten szeretete egy-egy 
írásban; de mind tükör is, melyben látom, láthatja a Kedves Olvasó önmaga 
szegény, botladozó tükörképét; lelkesítő, bátorító vallomások, melyek arról 
győzik meg lelkünket, hogy ne adjuk fel, a Reménység Istene sem adja fel 
velünk, jön, és frissít, tisztít, útra egyenesít! Hála legyen mindezért! 

Várom a nyári nagy többgenerációs táborunkat! Talán ott, még inkább 
találkoznak, összeérnek és csodákat bontogatnak köztünk azok a történetek, 
apróságaink vagy éppen egész eddigi életutunk, melyeket hordozunk, 
melyekben megcsillan az Örökkévaló Isten drága, lenyűgöző lénye. 

Olvassuk hát szívvel mindezeket, ráérősen, csendben, nyitott, Istent kereső 
szívvel, vágyva a testvérrel való találkozást. A karácsonyfa körül, a sok kedves 
családtag, barát, ajándék, terített asztal mellett ott lesz ez a kis újság is - 
benne az igazi örömhírrel: Megszületett a Megváltó kétezer éve Betlehemben - 
és megszületik ma is minden hívő szívben. 

A mi Urunk áldja meg ünneplésünket! 
 
 

Az imádság legigazibb, legszebb képe talán a vitorlás hajó. Itt az ember 
néha úgy megy, mint a szélvész, máskor azonban várakoznia kell. Sőt a 
legfontosabb feladata a vitorlás embernek, hogy kész legyen arra, hogy 
érzékelje a természet valóságát. Ha nincs szél, hiába erőlködünk. 
Olyankor meg kell tanulnunk a türelmet. Amikor azonban jó az idő, 
akkor oda kell tennünk magunkat, és haladnunk. Ez a figyelem, ez a 
ráhagyatkozás az imádság igazi lényege. Nem csupán erőnk 
összeszedése, nem csupán önmagunk elhagyása, hanem egy kicsit mind 
a kettő. Abban a ritmusban, ahogyan kapjuk. 

(Fekete Ágnes lelkésztől, aki egy katolikus paptól tanulta) 
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