
  
 
 
 
 
 
 
 
 „Ami a térben a templom, az időben az ünnep” – hallottam egyszer. Ahogy a lélek megpihen, megemelkedik, felfrissül, visszakerül a helyes pályára akkor, amikor templomba megyünk, és nyitott szívvel valamit átélünk, megértünk, valamire ráérzünk – ez történik velünk az ünnepek alatt, ha jól ünneplünk.  Igen, jó volna, ha egész évben Karácsony lenne…! Sőt, azt szokták többen kérdezni, hogy miért csak Karácsonykor tudunk így szeretni, adni, megállni, együtt lenni, Jézus születésének örülni… Igaz, igaz… Ám az ember ilyen, a hétköznapok hamar elhomályosítják mindezt, magukkal rántanak, sokszor kisiklunk arról a pályáról, melyre az Úr állított minket. Ahogy újra és újra, nem feladva, mint szomjazók, koldusok, bűnösök, megfáradtak elzarándokolunk a templomba – így van ez az ünnepekkel: minden évben eljön a Karácsony, hogy emlékeztessen, megállítson, újra felragyogtassa bennünk Jézus eljövetelének örömét! Ahogy a többi ünnep ciklikus ismétlődése egy-egy fontos momentumot különösen is figyelmünk középpontjába állít, hogy azt megünnepelve megújuljunk. Adja meg a mi Ünnepet Szerző Jó Atyánk, hogy ez a Karácsony áldás legyen: lelkünk megpihenjen, megemelkedjen, felfrissüljön, visszakerüljön a helyes pályára! E szerény újságban szereplő cikkek, bizonyságtételek, elmélkedések is legyenek ebben segítségünkre! Az újságunk mindig gyülekezeti életünk, közösségünk tagjainak tükre: itt tartunk, ezek vagyunk. Pontosabban: ezt végezte el közöttünk, bennünk a mi Urunk! Ezért Őt keressük minden sorban – ahogy legyen érzékeny a szívünk ezen az ünnepen Isten Igéjére, Szentlelkére, jelenlétére! Áldott Meghitt Karácsonyt kívánunk Mindnyájunknak! 

 Sóskuti Zoltán 

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

A Bp. Rákoskeresztúri Református Egyházközség lapja  IX. évfolyam, 19. szám, 2016 Karácsonyának  alkalmából 
: 



       
Reményik Sándor: JÁNOS EVANGELISTA Ravasz Lászlónak  Összehajolnak Máté, Márk, Lukács       És összedugják tündöklő fejük Bölcső körül, mint a háromkirályok,       Rájuk a Gyermek glóriája süt. A gyermeké, ki rejtelmesen bár S természet fölöttin fogantatott:       De fogantatott mégis, született       S emberi lényként, tehetetlenül,       Babusgatásra várón ott piheg. A gyermek, a nő örök anya – álma,      Szív-alatti sötétből kicsírázott.  Rongyba, pólyába s egy istálló lámpa      Sugár körébe. Bús állati pára      Lebeg körötte: a föld gőz- köre. A dicsfény e bús köddel küszködik. Angyal-ének, csillagfény, pásztorok     S induló végtelen karácsonyok,     Vad világban végtelen örömök Lobognak, zengnek – mégis köd a köd.     S mindez olyan nyomorúan emberi     S mégis az angyalok Jóakarata,     Még az is emberi és mostoha.    

    De János messze áll és egyedül. Nem tud gyermekről és nem tud anyáról,    Nem születésről, nem fogantatásról,    Csillag, csecsemő, angyalok kara,    Jászol, jászol – szag, - József, Mária,    Rongy és pólya, királyok, pásztorok,    Induló végtelen karácsonyok: Nem érdeklik - vagy mint rostán a szem    Kihull az ő külön történetéből,    Kihull mindez, és mindez idegen,    Apró, föld ízű, emberi dolog. Nagyobb, nagyobb, ó nagyobb a Titok!     János, evangelista, negyedik    Külön áll, világvégén valahol, Vagy világ – kezdetén, vad szikla – völgyben    S a fénytelen örvény fölé hajol.    És megfeszül a lénye, mint az íj,    Feszül némán a mélységek fölé,   Míg lényéből a szikla- szó kipattan, S körül robajlik a zord katlanokban   Visszhangosan, eget-földet-verőn, Hogy megrendül a Mindenség szíve: Kezdetben vala az Ige,  s az Ige testté lőn. János hite a mi hitünk is legyen. Törje át a hitetlenség falát, hogy ne másra, hanem a „Testté lett Igé”-re fókuszáljunk (Jn 1,14). Mert ha Krisztus a szívünkig ér, s benne lakozik, akkor helyére kerülnek dolgaink. S akkor miénk lesz az értünk megszületett Megváltó.  

JÁNOS HITE  
(REMÉNYIK SÁNDOR: JÁNOS EVANGÉLISTA C. VERSÉHEZ)  Kovácsné Kornélia válogatása 



Kettőspont 19. szám  3. oldal 2016. Karácsony. Reményik Sándor versével szeretném megosztani a karácsony üzenetének lényegét. Reményik Sándor és Ravasz László Isten Igéjének olyan közvetítői, s olyan hű pásztorai voltak,  akik mindvégig kitartottak embert próbáló időkben  azon  a helyen, ahová Isten rendelte őket. Emlékük, útmutatásaik, verseik, legyenek áldottak!  
     

 Az ember élete egy utazáshoz hasonlít. Amikor megszületik, Isten készít egy kisvasutat, ami keresztül tudja vinni a földi életen. Keresztül a gonoszságokon, bántásokon, testi és lelki sérüléseken, és végül megérkezik rajta a Mennyországba. Ám az ember nem a kisvasútra születik, hanem a sötétségben gyaloglásra. Élete folyamán meg kell találnia a vonat fénylő lámpáit, meghallani hívogató csengettyűit, és fel kell rá szállnia, ha révbe akar jutni. Vannak, akik korán felszállnak; vannak, akik csak későn, de aki végleg leszáll róla, az nem érheti el a végállomást. Vannak, akik egy ideig velünk tartanak az utazás alatt, azután lekapcsolják a kocsijaikat, amelyek önállóan folytatják útjukat, vagy egyszerűen csak kiszállnak; míg némelyek csak futnak egy ideig a vonatunk mellett, de sosem szállnak be. Ilyenek a barátok, ismerősök, de ilyenek a szülők és a gyermekek is. Egy ideig együtt utazunk, azután elválnak útjaink, mert mindenkinek a saját vonalán kell eljutnia a főpályaudvarra. Csak egy személy tart ki végig az utazó mellett, Isten, aki a vonatokat irányítja. Mindenki más csak ideiglenesen tart velünk. Sok üres kisvonat járja ezt a vakító fénnyel hencegő, ám mégis mélységesen sötét világot, amely hiába világít, és hiába sípol olyan hangon, amit csak az ő utasa hallhat meg, a legtöbben mégsem szállnak fel soha, mert délibábok sorra elillanó fényei után rohannak, vakok és süketek, hogy meglássák és meghallják vonatukat a sötétségben. 

VONATÚT 
 Soltász Sándor 



Kettőspont 19. szám  4. oldal 2016. Karácsony. Számosan vannak, akik megpróbálják az utast rábírni arra, hogy leszálljon a lassan haladó vonatról, és tartson velük. Bevetnek mindent, ígéretet gyorsabb haladásról, szebb végcélról, hogy megtegye, s bár a vonatvezető mindig maradást kér, a döntés minden esetben az utazóé. Aki nem utazik még a saját vonatán, keresse meg azt, amíg megteheti, mert ha eljön az idő, és elszalasztja az utolsó lehetőséget, nem jut el az isteni célba, és szörnyű sorsra jut! Aki pedig már utazik, az ugyan nézheti az őt körülvevő világból azt, amit láthat, bevehet abból és ki is tehet dolgokat menet közben, de eszébe ne jusson leszállni, mert ha elveszíti szem elől a folyamatosan haladó szerelvényt, és többé nem találja meg, azok sorsára jut, akik nem is utaztak sohasem! Aki viszont bármikor is felszáll a vonatára, és mindvégig rajta marad, olyan jutalomban részesül, amiről álmodni sem mert: örökre visszajut abba a végtelen, szeretetteljes, boldog világba, s végre megpihenhet a hosszú út után Krisztus kebelén.  
      „Mert megjelent az Isten üdvözítő kegyelme  minden embernek” (Tit 2,11.)  Megszületett a világ megváltója, Jézus Krisztus, aki azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet.  Így keresett meg engem is 22 éve, és ígérete szerint meg is tart a nehézségek közepette, jóban, rosszban. Nem hagyott elveszni akkor sem, amikor szeretett hazámtól 6000 km-re voltam távol és életveszélyes állapotban, kórházban feküdtem. Tehetetlenségemben Istenhez kiáltottam, és megkönyörült rajtam, meghallgatta imádságomat, élve hazakerültem. Akkor még nem ismertem az Úr Jézust.  Később aztán egy evangélizáción vettem részt, ahol a számomra ismeretlen lelkipásztor, mintha egész héten rólam beszélt volna. Igen, az Isten igéje rólam, nekem szólt. A hét végére nagy sírás és szívbéli összetöretés után átadtam bűnös életemet Jézus Krisztusnak, kegyelmet kaptam általa, 

BETELT AZ IDŐ 
 Budavári Lászlóné  



Kettőspont 19. szám  5. oldal 2016. Karácsony. megtértem, szabaddá lettem, újonnan születtem. Így kerültem a Péceli Református Gyülekezetbe, ahol húsz évig formált, alakított, tisztogatott az Úr, nevelt az Ige meghallására, megértésére, megcselekvésére. Ott tanultam meg az Igét a szívemben forgatni és mélyre evezni. Bekapcsolódtam a gyülekezeti életbe, különböző szolgálatokba. Az Úr iránti hálával emlékezem erre a húsz  évre, az ottani lelkészekre és testvérekre. Időközben azonban sajnos mind a férjem, mind az én egészségem eléggé megromlott. Nagy fizikai nehézséget jelentett a péceli templom megközelítése. Szerettünk volna a lakóhelyünkhöz közelebbi, akadálymentesített templomba járni. Az Úr tanácsolását vártuk családommal ez ügyben is, imádkoztunk. Részt vettünk néhány alkalmon a Rákoskeresztúri Református Gyülekezetben, ahol a Nagytiszteletű úr és a gyülekezeti tagok mindig testvéri szeretettel fogadtak. Egyik ilyen alkalom után Isten Szentlelke hangsúlyossá tette ezt az igét: „…nem vagytok többé idegenek és jövevények, hanem polgártársai a szenteknek és háza népe Istennek.” (Ef 2,19) Azóta, két és fél éve családommal ebbe a gyülekezetbe járunk. Hálásak vagyunk az Úrnak a gyülekezet befogadó szeretetéért, az igei üzenetekért, a lelki táplálékokért, tanításokért, a hétköznapi életben megtapasztalt konkrét segítségekért – nagyon köszönjük! Egészségi állapotom miatt a közbenjáró imádság szolgálatában tudok részt venni.  Örülök, hogy a szaporodó betegségek, testi szenvedések viseléséhez erőt ad az Úr. Örömmel tölt még el az sok csoda is, amit hívőként a személyes életemben megélhettem. Ilyen csoda volt például számomra a szemműtétem. A műtét napján ez volt az egyik napi ige: „Jézus … megkérdezte tőle: „Mit kívánsz, mit tegyek veled?” Ő így szólt: „Uram, hogy lássak.” Jézus ezt mondta neki: „Láss! A hited megtartott.” (Lk 18,40-41) Így megbátorítva mentem a kórházba, a műtét jól sikerült, hálát adtam az én beszélő Uramnak! Porszem életemen túl a világ eseményeiben is felfedezem a Szentírás igazságait, az ígéretek, próféciák beteljesüléseit. Épp ezért az adventi időszakban számomra Jézus Krisztus második eljövetele különösen hangsúlyos. Várom az Ő dicsőségének megjelenését! 



Kettőspont 19. szám  6. oldal 2016. Karácsony.      
 Áldás Békesség! Talán többen ismernek, de azért bemutatkozom egyben bizonyságtételként is. Idén kezdtem meg tanulmányaimat a Károli Gáspár Református Egyetemen. Előtte nyolc évig a kerületi Pál Apostol Katolikus Általános Iskola és Gimnázium diákja voltam. Először még negyedikes koromban hallottam és tanultam Jézusról, a tanításairól, különböző bibliai történetekről – Zimányi Noémi nénitől. (Ekkor még nem ’pálos’ voltam, így iskola mellett, külön hittanórára jártam a bátyámmal együtt Noémi nénihez, Rákosligetre.) Aztán átmentem ötödikben a Pálba, ahol 5-6 évig Hajdú Kati néni, majd az utolsó években Zoli bácsi volt a hittantanárom. Azért (is) vagyok nekik nagyon hálás, mert nem csak tanítottak, hanem lelkileg vezettek is. Tudtam, hogy bármikor odamehetek hozzájuk, ha beszélgetni szeretettem volna, ha bántott valami, vagy éppen örültem valaminek; és azt is tudom, hogy ez még most is így van!  Ezzel párhuzamosan kezdtem templomba járni, de csak azért, mert kötelező volt, bár azért egyre jobban szerettem a 

Gyermekistentiszteleteket, ahol még többet hallottam Jézusról, a hitről. Hatodikban elkezdtem a konfirmáció előkészítőt volt lelkipásztorunknál, Dani Eszter néninél, majd 2012-ben sikeres vizsga után konfirmáltam. Szóval, heti két hittan órám volt, konfirmáltam, jártam ifire, templomba, volt Isten-kapcsolatom, kialakult Isten-képem, de mégsem éreztem azt a fajta erős kötődést.. Idén szeptemberben az egyik egyetemi barátom elhívott Felházra, ami egy dicsőítő- és imaalkalom fiataloknak és kevésbé fiataloknak. Mikor először elmentem erre az alkalomra, ledöbbentem, hogy mennyi egyetemista gyűlt össze a Tüskecsarnokban. Jó érzés volt újra velem egykorúakkal dicsőíteni Istent és imádkozni. Aztán a november 3-ai Felházon valami olyasmi történt velem, amit soha nem gondoltam volna: Átjárt a Szentlélek. Minden porcikámban éreztem. Szomorúan mentem oda aznap, és Ő megvigasztalt. Sőt olyan boldogsággal, energiával, szeretettel töltött el, hogy arra nehéz szavakat találnom. Megtértem. Azt a napot, míg élek nem felejtem el! A környezetem is látta rajtam a 

BIZONYSÁGTÉTEL 
 Katona Flóra 



Kettőspont 19. szám  7. oldal 2016. Karácsony. változást, és nagyon örültem neki, hogy ők örültek mindannak, ami velem történt! Attól a naptól kezdve minden napon még valóságosabbnak éreztem, hogy velem van az Úr! Napról-napra megmutatta, hogy mennyire szeret – lehet, sőt biztos előtte is tette, csak addig vak voltam, és nem vettem észre – és így a mindennapok nehézségei is könnyebbnek tűntek. A megtérésem megváltoztatta az életemet, és Istennek hála, újra jó a kapcsolatom az édesanyukámmal, amiért sok mindenkinek tartozok hálával, köszönettel, hogy imádkoztak értünk, de legfőképpen az Úrnak, az én Megváltómnak! Már 

nem muszájból járok Istentiszteletre, hanem, mert vágyom rá. Vágyom arra, hogy újra a templomba legyek az én Megváltómmal, és Róla halljak, Neki énekeljek. Már szomorú vagyok, ha valami miatt nem tudok eljutni vasárnap a templomba. Olyankor igyekszem magamban dicsőítéssel, imádsággal „helyettesíteni”. Azért írtam le ezt a bizonyságtételemet, mert úgy érzem, hogy ezzel valakinek segítek vagy visszatalálni, vagy közelebb kerülni Istenhez, vagy megerősödni a hitében! Kívánom, hogy aki még nem élt át hasonlót, az átélhesse, mert elképesztő dolgok várnak rá utána – egy jobb, boldogabb, teljesebb élet! 
      Gyermekkoromban nagyon szerettem mesét hallgatni. Amikor először olvastam el a keleti bölcsek történetét, azt mondtam, hogy nagyon szép mese ez is. A történet ugyanis arról szól, hogy csillag vezette a bölcseket Izraelbe, ahol meg is találták a gyermeket Betlehemben egy barlangistállóban. Jóval később olvastam arról, hogy régészeti leletek bizonyítják, hogy messze napkeleten (Perzsiában?) fejlett volt a csillagászat. Ismerték a naprendszerünk csillagait, amelyeket nevekkel, sőt tulajdonságokkal is felruháztak. Két csillagnak, a Jupiternek és a Saturnusnak a közel kerülését számították ki. A Jupiter „a Világ ura” nevet 

A KELETI BÖLCSEK TÖRTÉNETE 
 Szombathy Gyula ny. lelkipásztor 



Kettőspont 19. szám  8. oldal 2016. Karácsony. viselte, a Saturnus pedig „Izrael csillagának” mondták. Ebből az következett számukra, hogy, amikor ez a két csillag közel kerül egymáshoz, akkor kell Izraelben megszületnie a Világ Urának.  Amit korábban erről olvashattam, azt a Budapest népligeti Planetáriumban a szememmel is láthattam. Ezek szerint a keleti bölcsek története mégsem mese, hanem valóságos történet. Már akkor tudtam, hogy a tudománynak nem a hit, hanem a tudománytalanság, tudatlanság az ellentéte. A hitnek sem a tudomány az ellentéte, hanem a hitetlenség. A Biblia azt tanítja, hogy hitünkhöz kell ragasztani a tudományt.  A bibliai történet szerint a keleti bölcsek (csillagászok) a Világ Urát először a fővárosban, Jeruzsálemben keresték, a királyi palotában. Ekkor Nagy Heródes volt Izrael királya. Ő nagy volt a diplomáciában, az építkezésben, de a kegyetlenségeiben is. (Megölette a feleségét, a nagybátyját, a sógorát, sőt három fiúgyermekét is.) Amikor a bölcsek felkeresték őt, titokban hívatta az izraeli vallás vezetőit, az írástudókat, akik elmondták: Betlehemben kell megszületnie a Messiásnak. Ezért azt kérte a bölcs csillagászoktól, hogy, ha megtalálják a gyermeket Betlehemben, jelentsék neki, hogy ő is tiszteletét, hódolatát fejezhesse ki a gyermek előtt.  A bölcsek megtalálták Jézust Betlehemben, akit leborulva imádtak, átadták értékes ajándékaikat a gyermek szüleinek. Majd más úton tértek vissza hazájukba, mert Istentől intést kaptak, hogy ne menjenek vissza az álságos Heródeshez. Milyen üzenetet hordoz számunkra ez a történet? Először is: Istennek gondja van a messze idegenben élő pogányokra is, akiket a tudományukon keresztül szólított meg, hogy keressék fel a most született Világ Urát (akit meg is találtak és imádtak). Pedig egy gyermekről nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle, ha felnő: nagy ember vagy sem. Ők mégis hittel fogadták az isteni üzenetet, mert tudták, Isten szólt hozzájuk. Izrael vezetői ismerték a próféták jövendölését – mégsem indultak el, amikor a bölcsek jelezték, hogy ők messziről jöttek. Heródes ugyan meg akarta találni Jézus, de mivel gyilkos szándékkal közeledett hozzá, nem sikerült neki. Halála után azonban mégis „eljutott” Betlehembe, ott csináltatott sírt magának, azon a részen, ahol a pásztorok legeltették nyájaikat. A sírját azonban idővel betemette a föld… (Nemrég találták meg.) Vegyük komolyan Isten figyelmeztetését mi is: „Ma, ha az Ő szavát halljuk, meg ne keményítsük szívünket!” Krisztus vérével szerzett üdvösséget számunkra, hogy Őbenne éljünk már itt e testben, és Benne támadjunk fel az örök üdvösségre. 



Kettőspont 19. szám  9. oldal 2016. Karácsony. B a b i t s  M i h á l y :  C s i l l a g  u t á n  Ülök életunt szobámban, hideg teát kavarok… Körülöttem fájás-félés Ködhálója kavarog. Kikelek tikadt helyemből, kinyitom az ablakot s megpillantok odakint egy igéretes csillagot. Ő ha most minden itthagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok betlehemi éjszakán! Gépkocsin, vagy teveháton –  olyan mindegy, hogy hogyan! Aranyat, tömjént és mirrhát vinnék, vinnék boldogan. Mennék száz országon át, míg utamat szelné a vám. „Aranyad tilos kivinni!” szólna ott a vámos rám. „Tömjéned meg, ami csak van, az mind kell, az itteni hazai hatalmak fényét méltón dicsőíteni.” Százszor megállítanának, –  örülnék, ha átcsuszom: arany nélkül, tömjén nélkül érnék hozzád, Jézusom! Jaj és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél a kereszten és a lábad csupa seb, s ahelyett hogy bölcsőd köré szórjak tömjént, aranyat, megmaradt szegény mirrhámmal keserűszagu mirrhámmal kenném véres lábadat. 



Kettőspont 19. szám  10. oldal 2016. Karácsony.       Az általam gyakran látogatott internetes portálon, a Wikipediá-n olvastam, hogy 150 ezer évvel ezelőtt feltételezhetően Afrikában élt a „mitochondriális Éva” (Wilson, 1980), aki, a női petesejtből (a citoplazmában található, energiaadó szervecske alkotórészeként) minden utódba változatlanul átjutó örökítő anyag, DNS alapján, az emberiség ősanyja lehetett. A magyarázat egyszerű, ez a fajta nukleinsav az ottani emberekben mutat legkisebb változatosságot. Érdekes, és még ma is az él bennünk, hogy a világ számos pontján lehet találni „ősember” maradványokat. A tudomány bizonyságot szolgáltatna hitünkre, a Bibliára? Igen, ennek számtalan példáját lehetne sorolni… Sejtjeink magjában lévő anyai-apai örökítő anyagot (DNS-t) ma már ismeri a tudomány. Sikerült megállapítani, hogy az eredeti, felcsavarodott állapotából kihúzott kb. 2 méteres dupla spirálban, hogyan sorakoznak az egyes építőkövek. Persze, messze vagyunk még attól, hogy tudjuk is, hogy a kb. 3 milliárd építőkő, mire szolgál, hogyan osztja ki a parancsot sejtjeink felépülésére, testünk működésére. Közben számos élőlény génállománya is ismertté vált, amiből kiderült, hogy az a bizonyos genetikai kód, ami szerint az egyes elemek kapcsolódnak, minden élőlényben azonos. Ebből adódik, hogy a kód megalkotása meg kellett, hogy előzze az legelső élőlényeket, hiszen sejtjeikben lévő fehérjék stb. a kód alapján épülhettek fel. Micsoda bizonyíték megint! Gyakran látjuk, hogy materialista világunkban a biológiával, az orvostudománnyal, de akár a fizikával foglalkozó legnagyobb tudósok, Nobel-díjasok szinte kivétel nélkül hívő emberek. Minap a népszerű riporter kérdezte a meghívott tudósokat, hogy a sikeres klónozás (Dolli bárány), azaz egy sejtből egy másikhoz mindenben hasonló élőlény létrehozásának mámora nem emeli-e az embert a Teremtő szintjére. A riportert láthatóan meglepte az ismert 

LÓGOK A NETEN… (2.) 
 Dr. Békési László 



Kettőspont 19. szám  11. oldal 2016. Karácsony. orvosprofesszor válasza: „ellenkezőleg, Isten az, aki megengedi, hogy belelássunk a dolgaiba.” A tudomány mégsem áll ilyen jól a végső igazság, Isten teljes megismerésében. A kutatások eredményei, a megszerzett új ismeretek ugyan előre mutatnak, elismertséget, tudományos minősítést adhatnak a tudósnak, ám marad mögötte egy fajta hiányérzet, képességeink önkritikája, valami felfelé mutató üresség, ami a tökéletesebb igazság felé törekszik. Barth, az egyik legnagyobb hatású német protestáns teológus szerint: az „Isten egészen más”, mint amit a tudomány valaha is meg tud fejteni, hozzá csak megtestesült önmagán, Jézuson keresztül juthatunk el. Rajta keresztül, akinek hozzánk érkezését az egész világ ünnepli Karácsonykor. Napjaink modern vívmányai, európai értékeink gyakran elhomályosítják szemünket, hogy meglássuk a dolgok mögött a Teremtőt. Csak az élő hit az, ami nap mint nap talál bizonyságokat Isten munkájáról.  Az biztos, hogy a génállományunk végén találgató egy szakasz, a telomer (életünk fonala), amiről megállapították, hogy egyre rövidül az évek során, de nem mindenkinél egyforma ütemben…  Hálás szívvel köszönjük meg, Urunk, hogy mi tudjuk, Fiad által: életünk fonalát Te tartod kezedben, és békességben, szeretetben, egészségben megőrzöl bennünket napról-napra, majd azon az utolsón, szelíden magadhoz ölelsz. 
       Sokszor érezzük úgy, hogy a hitünket a munkahelyünkön nem, vagy csak nehezen tudjuk megélni. Ugyanakkor Isten útjai és szándékai valóban kiszámíthatatlanok, amire a következőkben egy örömteli példát szeretnék leírni. Korábbi munkahelyemen, alig-alig futottam össze hitét gyakorló, keresztyén testvérrel, sőt inkább élcelődés tárgya volt az, ha valamilyen problémát ez alapján próbáltam volna elrendezni. Nem volt üldözés, de támogatás sem.  Négy éve azonban új kórházban kezdtem dolgozni, ahol fokozatosan érkeztek az apróbb csodák. Egyre több kollégámról derült ki, hogy hitét 

BÍZTATÓ NÉHÁNY SORBAN 
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Kettőspont 19. szám  12. oldal 2016. Karácsony. komolyan gyakorló keresztény-keresztyén hittestvér. Olyannyira, hogy kiderült, az ápolónőink többsége, valamint mind az öt orvoskollégám más-más felekezetű ugyan, de hitét gyakorló, önkéntes karitatív munkában rendszeresen résztvevő keresztény.  Két hete hétfőn 24 órás ökumenikus dicsőítés és imádkozás volt a kórházunkban, amelyet kórház vezetése egyértelműen támogatott. Mi magunk is, és rajtunk kívül sokan mások vettek részt ezen az alkalmon. Osztályunkon hosszú évek után ismét volt Biblia osztás, amelyet a betegek nagy örömmel fogadtak. Ezek után érthető, hogy egészen más hangulatban-lelkülettel tudunk tekinteni egymásra, és hiszem, a mi osztályunkon ez a lelkület, ez az öröm a betegek ellátásában is meg kell, hogy mutatkozzon.  Ne csüggedjünk tehát, mert bármit is látunk a médiában (a keresztények csökkenő számáról, az egyház és a magukat kereszténynek tartó politikusok botrányairól, a közel-keleti keresztények üldöztetései nyomán kiüresedő-lerombolt templomokról), Isten ügye továbbra is töretlenül megy előre. Ehhez nekünk imádkozni és bízni kell, mert hiszem, Isten nélkül semmit sem ér a munkánk.   “Ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradnak az építők. Ha az Úr nem őrzi a várost, hiába vigyáznak az őrizők. Hiába keltek korán és fekszetek későn: fáradsággal szerzett kenyeret esztek.  De akit az Úr szeret, annak álmában ad eleget.”  (Zsoltárok könyve 12;1-27)    
„Nagy dolog a szeretet, minden jónál nagyobb, egymaga könnyűvé tesz minden terhet, méltósággal visel minden méltatlanságot. Mert a terhet nem érzi tehernek, minden keserűt édessé, jóízűvé tesz. Jézus nagylelkű szeretete nagy vállalkozások véghezvitelére sarkall, arra biztat, hogy mindig tökéletesebbre vágyakozzunk. A szeretet fölfelé igyekszik, nem akar semmi alantasba bonyolódni.” 

(részlet - Kempis Tamás: Krisztus követése III/5/II.)   



Kettőspont 19. szám  13. oldal 2016. Karácsony.       1987. január eleje. Ítéletidő zúdult az országra. Zuhogott a hó és hatalmas szél fújt mindenütt. A katonaság hősiesen harcolt a hómezőkön, hogy eljussanak az alapvető élelmiszerek a járhatatlan utakon a falvakba, elzárt városkákba. Minden rádió és TV adó, minden híradás az időjárással foglalkozott, kérte a lakosságot, senki ne induljon útnak. Budapesten egy maréknyi ember izgatottan leste a híreket. Esküvőre készültek, melyhez mintegy 220 km távolságot kellett megtenni. A mennyasszony ott várta a vőlegényt és családját. Január 15-én megállt a hóesés és 16-án megindultak az első vonatok. Január 17-én délelőtt ott állt a kitűzött időpontban két fiatal az anyakönyvvezető előtt.  Tavaly nyáron hallottam azt, egy csendes héten, és most már látom is: „ahol nagyok az akadályok, ott gyakran nagy áldás készül”.  

Eltelt 30 év. 30 évnyi öröm, keserűség és kudarc, sírás, csalódás, önérzeteskedés, figyelmetlenség, kibékülés és szent pillanatok. 30 évnyi próba, melyhez mindig volt elég erő. 30 évnyi küzdelem a külső és belső ellenségekkel. 30 év SZÖVETSÉG. Sokan azt kérdik maguktól: „ki vagyok én?” – és érzéseiktől várják a választ. Az érzések viszont pislákoló lángok, amelyeket bármilyen inger kiolthat.  Mások ugyanezt kérdezik, és a teljesítményükben keresik a választ. Csakhogy, amit elérünk, nem tükrözi kik vagyunk a lelkünk mélyén. Vannak, akik önmagukban fürkészve, az elképzelt ideális énüktől remélnek választ. Ám a képzeletünk csak azt mutatja meg milyenek szeretnénk lenni.  30 évnyi időt szemlélgetem. Merengek és nézelődök, és szégyenkezem, egyáltalán nem felhőtlen a látvány. Sőt. Több a szégyenfolt, mint a szép és tiszta pillanat. Legalábbis bennem. 

HARMINC 
 Dancsics Gábor  

 Azokká válunk, akikké bölcs ígéreteink, elhatározásaink és az azokhoz való ragaszkodás tesz bennünket.  



Kettőspont 19. szám  14. oldal 2016. Karácsony. Valójában kik vagyunk vagy kik leszünk? Azokká válunk, akikké bölcs ígéreteink, elhatározásaink és az azokhoz való ragaszkodás tesz bennünket. Ígéretekből, fogadalmainkból nyerünk stabil identitást és ennek köszönhető szilárd kapcsolataink. Amikor ígéretet és döntést hozunk, leszűkítjük a jelenlegi lehetőségek körét, hogy a jövőben teljesebb lehetőségek közül válogassunk. Pillanatnyilag megkurtítjuk szabadságunkat, hogy később jelen lehessünk azok életében, akik bíznak bennünk.  Az emberek versenyt futnak a boldogságkeresésben. Ha felfokozott vágyaink vannak, akkor előre borítékolható: rengeteg kudarc fog érni. Ez szorongással fog eltölteni bennünket. Nem szívesen látjuk be, hogy kudarcra ítéljük magunkat.  Kevesen látják be, ahogy Pál Ferinél olvashatjuk: „…a (valódi) boldogság kulcsa az alacsony elvárás, a kevesebbel megelégedettség, a választási szabadságunk önmagunk általi tudatos korlátozása, a döntéseink melletti tudatos elkötelezettség, jelenlegi életünk megbecsülése, és a hála amiatt ami már a miénk.” Tehát pont az ellenkezője, ami felé törekszünk.  

Sebzett természetünk miatt nem egyszer éppen arra lenne szükségünk, hogy ne higgyünk magunknak, mert a tapasztalataink, érzéseink, merev elképzeléseink és a világ által sugallt gondolataink egyaránt félrevisznek bennünket, hiszen inkább a sebzettségünket tükrözik vissza, mintsem a valóságot. Kultúránkban az önértékelés nagyban az önmegvalósításhoz kapcsolódik. Az önmegvalósítás pedig elsősorban az önkifejezéshez kapcsolódik, és alig van köze az önátadáshoz, vagy az önmagunk felülmúlásához.   Amikor akkor a januári hófehérségben megházasodtunk fogalmunk sem volt mibe keveredtünk. Honnan tudhattuk volna mennyit fogunk – főleg én mennyit fogok -  változni. Valahol azt olvastam: „A feleségem az elmúlt 30 évben legalább 5 férfival élt, és mindegyik én voltam.”  Ezen egyetlen dolog volt, ami átsegített. Tudomásul kell venni, hogy a társunkat az Úrtól kapjuk ajándékba. Így talán természetes, hogy mint minden Úrtól kapott ajándékot mindennél jobban kell becsülnünk! A 30 évnyi kapocs az a név, amit az elején magamra vettem: én vagyok az, akire mindig számíthatsz. Ez az identitásom. 



       A KeReT-Konfis Délután novemberi alkalmán írtunk mi, a gyerekek és én egy kezdőimádságot, amiben elkérjük Tőle eztán a délutánjainkat.  Ezt az imádságot szeretném megosztani a gyülekezettel az újságban.  Ha 11-15 éves gyerekek így imádkoznak, kell ennél több, Testvérek?  (az alkalmak szervezői nevében: Rácz Kornélia)  Drága Istenünk! „Köszönjük az eddigi alkalmakat, Nelli nénit, hogy adsz neki erőt és kitartást, hogy kibír minket, és mindig nagy-nagy szeretettel fogad.  Hálásak vagyunk Neked a gyülekezetért, Zoli bácsiért és a támogatásért, és természetesen a jó ötletekért. Köszönjük Neked ezt az alkalmat, és hogy együtt lehetünk! Add, hogy jól teljen, és sok-sok örömet vihessünk haza!  Hálát adunk azért, hogy eljöhettünk, itt lehetünk ma, figyelsz ránk, hogy ilyen sokan összegyűltünk, most is találkozhatunk egymással, és egy jó közösségben tölthetjük el ezt a délutánt.   Köszönjük, hogy, amikor így együtt vagyunk, akkor is érezhetjük a jelenlétedet, akár egy-egy szóban, mondatban, vagy akár egy tettben.  Köszönjük, Istenünk, hogy mindig itt vagy velünk; hogy megadod nekünk a lehetőséget arra, hogy találkozzunk Veled! Mindig itt állsz mellettünk, meghallgatod az imánk, véded szeretteinket, ha baj van, hozzád fordulhatunk, és viszonzod szeretetünk! Kérjük, segíts meg minket, hogy jó legyen és élvezzük az alkalmat.   Add, hogy érezzük, milyen jó nekünk, hogy itt lehetünk, együtt, szeretetben, békességben!  Legyünk most tényleg így együtt. Legyen áldott alkalmunk, hagy érkezzen meg mindenki lélekben is hozzád. Kérjük vigyázz ránk, áldj meg minket, és add, hogy máskor is így összegyűlhessünk, hogy legyen még sok ilyen alkalom! Ámen’” 

A MI IMÁDSÁGUNK 
 KeReT-Konfis Délutánok résztvevői 



Kettőspont 19. szám  16. oldal 2016. Karácsony.       Mottó:  „Ha Te szólsz, Uram, szavad aranyba foglalja a Csendet...”  (Hajdú Zoltán Levente) Áldásul kívánom és megszívlelésre a Testvéreknek  Joó Sándor: ELMÚLT ÉVEK AJÁNDÉKA A fejed felett hát elmúltak az évek, S az ifjúság olyannak tekint téged,  mint akit itt felejtett az idő.  Sebaj! - Most élted legszebb kora jő: Az Idő, ama nagy aranymosó, a napok homokjából mosta ki a lelked aranyát, s most ragyogó, de szelíd fénnyel övezi még hátralévő éveid sorát. Az aranyérc nehéz : Te ezért érzed hát az öregség súlyát! Ha bántanak érte, hallgass bölcsen, boldogan! Az Úrnak érett gyümölcsre is szüksége van! A tavasz, a nyár, ősz nélkül mit sem ér. De legdrágább a tél! Ruhája hófehér. Virág, kalász, gyümölcs : kezdet csupán. A szemlélődő pihenést az életfán a tél halk hóesése hozza meg. Hidege nem gyötör, ha szíved meleg! Ha öreg csontjaid oly sokszor  fájnak,- ez is csak ígérete egy új csodának. Gyermekkorodban is fájt a növekedés. Most benső, legdrágább lényed növekszik, a Lelked, nemsokára szárnyát bontogatja, s hogy merre szálljon, Ő az utat megmutatja! Hiába nem értik , hogy munkaerőd nincsen, Ha bánt, csak szemlélődj a drága kincsen, mit az Úr adott a közelgő Léthez, 

JOÓ SÁNDOR ÉS BÓDÁS JÁNOS ÍRÁSAI 
 Zoller Ferencné Gabika válogatásában 



Kettőspont 19. szám  17. oldal 2016. Karácsony. Ne irigyeld, ki hasznos munkát végez, S napjaidhoz büszke, nagy célt ne keress! Amíg szeretni és imádkozni tudsz : N e m   v a g y   f e l e s l e g e s  !  Bódás János: A CSEND  Azt hinnéd : a csend egy már a halállal! Nincs folytatása. Pont. És nincs tovább, pedig a csendben érnek új csodák, s ez kapcsol össze egy másik Világgal. A csend a Kezdet. Minden benne forr. Hallgat, mint magzat anya-szív  alatt, hallgat, mint téli földben néma mag, néha feszült nyíl és néha puskapor. A csend is él, s mozgalmas, mint az élet, szárnyát csapkodva cikáz benn a lélek – Van ízes csend, van hűs, van fehér és barna, a Lét minden zaja benne pihen, mint fehér színben a többi színek, s mint alvó testben a holnapok harca. 
        Jézusra gondolok, arra, hogy Ő mit tett értem. Ahogyan elhagyta a Mennyet, a tökéletes harmóniát az Atyával, azt a mély és őszinte szeretetközösséget, amit elképzelni sem tudok. És eljött ide, erre a világra – utánam.   Nem tudom milyen érzés lehetett ez számára, de most olyan 

kép és érzés él bennem, mintha egy kellemes, barátokkal, megértéssel, elfogadással és meghittséggel teli meleg szobából egy sötét, meg nem értéssel, sőt ellenségekkel teli rideg helyre kerülnék.  Ő mégis vállalta.  Jézusra gondolok, és eszembe jut az élete, tele sok-sok mozzanattal, amiben 

JÉZUSRA GONDOLOK 
 Harmatos János 



Kettőspont 19. szám  18. oldal 2016. Karácsony. megmutatta, hogy kicsoda a Teremtő és Szerető Isten. Tette ezt akkor is, amikor szinte egész élete során a meg nem értéssel találta szembe magát.  Jézusra gondolok, a Gecsemáné kertben, egy olyan hatalmas küzdelemben, aminek még az elképzelésétől is megretten a lelkem, nemhogy attól, hogy ezt esetleg át kellene élnem. Arra a harcra, ahol magányosan, a mit sem sejtő, alvó tanítványok mellett vért verejtékezve élete legnagyobb és legfájdalmasabb harcát vívta: hogy legyen ereje végig menni az úton, az Ő útján – érted és értem, hogy megnyissa az utat számunkra Istenhez, az élethez. Jézusra gondolok, ott fent a kereszten – amikor magára vette a bűneinket. Belegondolni sem tudok, mekkora teher lehetett ez. Nagyon nehéz akár csak egy-egy bűnt is cipelnem, milyen lehetett akkor az, ami Jézust terhelte. És milyen lehetett az a pillanat, amikor vállalta azt is, hogy Ő bűnhődjön helyettünk, amikor vállalta, hogy a mi vétkeink miatt 

elszakad az Atyától – és mindezt értünk, értem. Jézusra gondolok, és megrendülök mindazokon, amik elém jöttek, de egy pillanatra megállok: amiket leírtam mélyen ott élnek a szívemben, most mégis olyan távolinak érzem Jézust. Távolinak a küzdelmeit, távolinak a szenvedését, távolinak az áldozatát.  Megnyitotta az utat Istenhez, bűnbocsánatot szerzett – szinte felfoghatatlan mindez, most mégis itt van bennem egy „eretnek” gondolat, hogy rendben, mindez megtörtént, elvégeztetett 2000 évvel ezelőtt. Vajon ennyi lenne? Vagy van még valami esetleg sokkal több, ami ma, most átjárja, átformálja a mindennapjaimat, a személyiségemet, az életemet?  Talán mindannyian szembe találkozunk ezzel a kérdéssel – a számomra adott válasz egy Ige: „mert aki Krisztusban van, új teremtés az: a régi elmúlt és íme új jött létre” (2Kor. 5.17). Mert abban a pillanatban, amikor elfogadom Jézust, mint megváltót nem csak annyi történik, hogy bűnbocsánatot kapok, hogy Isten nekem tulajdonítja Jézus bűntelenségét.  



Kettőspont 19. szám  19. oldal 2016. Karácsony. Ez csak az ajándék fele, talán azt is megkockáztathatom, hogy „csak” a kisebbik fele, ha lehet ezt mondani… Az ajándék „nagyobbik” fele az, hogy Ő új élettel ajándékoz meg! Nem annyi változott meg, hogy megbocsátja a bűneimet, hanem fel is szabadít, új identitást ad nekem. Többé nem vagyok kiszolgáltatva sem bűnnek, sem kísértőnek, és nem csak harcolhatok ezek ellen, hanem győzhetek is. Nem kell többé a cselekedeteimet a fókuszba helyezni, nem kell az alapján mérni magamat, hogy én mit teszek, nem kell napról napra a cselekedeteim rabja lenni, hogy azt érezzem értékes vagyok. Értékes vagyok, mert a Szentlélek ott él bennem, a Lélek temploma vagyok – nem olyan régen úgy sikerült ezt megfogalmaznom, hogy valahol mélyen a lelkemben Jézus gyújtott egy igazi „isteni szikrát”. És ez olyan fényt és meleget ad, ami 

képes átformálni, megújítani, felfrissíteni az egész lényemet – a gondolataimat, a tetteimet. Többé nem kell megfelelnem Istennek, nem annak kell a szemem előtt lebegni, hogy Ő mit vár el tőlem, hanem abban nyugodhatok meg, hogy én az Ő igazi, vér szerinti gyermeke vagyok - és nem csak adoptált – Jézus Krisztus testvérének lát minket az Atya.  Ennél a mondatnál meg is álltam az írásban, mert arra gondoltam, hogy, ha ezt ugyanúgy el merném hinni, mint mondjuk azt, hogy van gravitáció, akkor egyetlen szó sem tudná kifejezni azt a döbbenetet, amit érzek, amikor arra gondolok, hogy Isten mennyire szeret minket.  Azzal fejezném be, hogy ragadjuk meg ezt az új életet, hagyjuk, hogy járjon át, hogy hasson. Éljük meg azt, hogy immár új teremtések vagyunk. Gyönyörködjünk Jézusban – mert ha igazán vágyunk a vele való közösségre, akkor az életünk valóban meg fog változni, hiszen Ő él bennünk! 
 

  
„Semmi sem édesebb a szeretetnél, semmi sem erősebb, semmi sem magasabb, tágasabb, semmi sem kedvesebb, tökéletesebb és jobb az égen és a földön. Mert a szeretet Istentől született, és csak Istenben nyughatik meg túl minden teremtményen. Aki szeret, röpül, fut, örvend, szabad és semmi sem ejti rabul. Mindent odaad, hogy mindent megnyerjen, és mindene megvan mindenben, mert mindenek fölött az egy legfölségesebben talál megnyugvást akiből minden jó ered és kiárad. Nem az ajándékot nézi, hanem minden jón túl ahhoz fordul, aki ajándékokkal halmozza el.”  

(részlet - Kempis Tamás: Krisztus követése III/5/II.) 



Kettőspont 19. szám  20. oldal 2016. Karácsony.        Hogyan is kezdődött? A mindenség temérdek csillagai között volt valaha több mint kétezer esztendeje, egy ragyogó csillag. Más volt, mint a többi, különbözött tőlük, mert volt egy üstöke, amely fényből és szikrából állt. Ez a csillag valami nagyon fontosat mutatott meg a Földön élő embereknek. Jeleznie kellett egy gyermek születését, egy gyermekét, akinek a neve Jézus, és aki Isten Fia. Egy szegény kisgyermek születését, akinek istállóban állatok között kellett aludnia. Egyetlen „újság” sem számolt be a születéséről, de aki figyelt megláthatta, megérthette: „Isten szeret benneteket, és e gyermeken keresztül mutatja meg szeretetét.” Ezt a történetet úgy vélem mindenki ismeri.  De hogyan is kezdődött az egész? Vajon mit élünk át, hogyan várakozunk adventtől karácsonyig? Hogyan jutunk el Názáretből Betlehemig? Minden évben halljuk újra és újra hogy a Karácsony a szeretet ünnepe, aztán valahogy mindig más történik az adventi időszakban egészen Karácsonyig. A várakozás a befelé 

fordulás időszaka a hallgatásé, a szív csendjében. Amikor a lélek lélegzetet vehet. Amikor elgondolkozom: Vajon mióta nem gondoltam Rá? Vajon mióta nem beszéltem imában Vele. Térdre borulni, elszakadni, elveszni, tisztulni, meglelni. A csend átélésében jönnek a gondolatok, ahol a benső igazságát élhetjük át. Talán várakozni sokkal nagyobb élmény lehet, mint maga a beteljesedés.  Az én adventemben egy családra gondolok, egy Mennyei családra, az Atyára, a Fiúra és a Szentlélekre.  Egy családra ahová örökbe fogadtak bennünket –  amelyben megismerhetjük, és a Lélekkel is átélhetjük Jézus és az Atya egymással való közösségét. „Mert ti mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hit által” (Gal.3,26) A kapcsolat Istennel a legnagyobb ajándék, amit Tőle  kaphattunk. A Szentírásból ismerhetjük a tékozló fiú történetét: Volt egy Apa és annak két fia… Az Atya ránk áldozza a vagyonát, szeretetét, tékozlóan szeret bennünket, gyermekeit, Megfontolás nélkül áradó szeretettel. Az Ő gondoskodása 

HOGYAN IS KEZDŐDÖTT 
 Tihanyi Erika



Kettőspont 19. szám  21. oldal 2016. Karácsony. békességet adó. Tökéletes apaság az övé, de nem a földi életből vett apai minta alapján. Egy tökéletes szülő nem veti el a gyermekét. Ha a keresztyénből tékozló fiú lesz, Isten akkor is az Aty(j)a marad. „Isten, akiről a nevét kapja minden Atyaság mennyen és földön.” (J.I.Packer.) A szeretet, amellyel az apához ragaszkodunk földi érzés, az Atyában való szeretet sokkal távolabb, tovább érez. Hiszen ebben a szeretetben Isten gyermekei vagyunk. Isten az Atyánk, a Mennyország az otthonunk, Megváltónk a testvérünk, egymással pedig testvéri kapcsolatban vagyunk.  Ennek a családi kapcsolatnak maradandónak kell lennie. „Megismertetted velem az élet útját, teljes öröm van tenálad örökké tart a gyönyörűség jobbodon” (Zsolt.16,11) Az út Názáretből Betlehemig, várakozással és vágyakozással teli. A vágy, hogy minden, ami a szívben van, végül megvalósul és éljük, létünk minden Isten adta percét,pillanatát.  „A vágyódás a legértékesebb, amit az ember magában hordoz. Horgony, amelyet Isten lelkünkbe vetett, hogy arra emlékeztessen bennünket, szívünk nem nyugszik, meg az ideiglenesben.” (Anselm Grün) 
Az az igazi világ, amikor Isten beszél hozzánk, és a szívet öröm tölti 

el. Lelkünket megnyitja a másra, ami mindenen túl van, és Hozzá vezet. Találkozni Vele, Aki elvisz, Aki megszabadít. Ami most erőfeszítés, ott könnyű tánc; ami most egy fáradt sóhaj, ott gyönyörű ének lesz. Az ideiglenest elhagyni, otthonra találni. Eggyé válni Vele.  Talán úgy, mint egy csésze forró kávé... A kávé tökéletesen feloldódik a vízben, egy új anyag jön létre. Egy másik identitás teremtődik .A víz megváltoztatta a kávét. Feloldódnak egymásban. Ahogyan mi vágyunk az igazi életünkben, Jézussal elválaszthatatlanul eggyé lenni.  „Akit megragadott az Isten az mindig vágyódik utána.”  (Nagy Szt. Vazul) 
 Szentestén, elmondani hát halkan csendben:  Hiszem, hogy van Valaki, aki engem lelkem mélyén szeret, hogy súg nekem, velem van, segít megszületni, és meghalni.  Hiszem, hogy Ő ott áll a betegágynál, fölemel, átölel, és erőt ad. Hiszem, hogy segít vinni, ami az enyém. Amiből nem faraghatok le, mert akkor nem érnék el az út végéig. Hiszem, hogy az Úr mindnyájunk Teremtője, és Ő az, aki megadja lelkiismeretünk forrását. Hiszem, hogy az ember annyira képes betölteni saját feladatát 



Kettőspont 19. szám  22. oldal 2016. Karácsony. amennyire engedelmeskedik a Forrásnak – és minél inkább  elfordul előle annál inkább visszasüllyed. Hiszem, hogy az emberi létnek vannak olyan részei, amelyeket csak Isten erejével lehet alakítani. Hiszem, hogy önmagunk erejéből képtelenek vagyunk a tökéletességre. Hiszem, hogy a küzdelem nemes és fontos harc. Hiszem, hogy ez a harc értelmet ad életünknek, képessé tesz a valódi szeretetre, a szolgálatra, a változásra, az újrakezdésre. 

Hiszem, hogy az érkezésed nem hiábavaló!  Ma ünnep van. A Születés ünnepe. Karácsonynak éjszakáján Jézus megszületik. Jézusunk születésnapján megújulni, lelkileg újjászületni. Segít átmenni a holnapba, és segít, hogy naponta ujjá születhessen bennünk Krisztus. Hiszen teljesen megtölteni az emberi szívet csak az képes, aki megalkotta. 

      
 Szeretek a keretesekkel lenni, beszélgetni, játszani. De néha nehéz megtalálnom, hogy egy-egy üzenetet hogy vigyek eléjük. Hogy megértsék, megérezzék mindazt, amit át szeretnék adni. Ebben a tanévben Dániel és az oroszlánok története okozta a legtöbb fejtörést. Jól ismert történet, ki kellett találnom valami újat, érdekeset, úgy, hogy közben ne veszítsük szem elől a Lényeget. Eszembe jutott, hogy mit teszek, amikor a fiaimnak sehogy sem sikerül elmagyaráznom valamit, sehogy sem sikerül megértetnem velük, amit szeretnék: mesét írok nekik. Így született ez a történet a Kereteseknek. Eljátszottuk a történetet, megvizsgáltuk, melyik szereplőre mi jellemző (kapzsiság, nagyravágyás, önteltség, illetve alázat, hűség Istenhez), és Dániel történetét már ezekre figyelve olvastuk, így igyekeztem átadni a központi mondanivalót: Légy hű Istenhez! Áldott alkalom volt.   Történt egyszer nagyon régen, hogy a keresztúri határban, eltünedeztek a juhok. Mindenki gyanította, hogy Miska földesúr legényeinek a keze lehet a dologban, de bizonyítani nem tudta senki. A pásztorok, már nem mertek a 

KERESZTÚRI BÁRÁNYOK 
 Hidasi Zsolt 



Kettőspont 19. szám  23. oldal 2016. Karácsony. gazdák szeme elé kerülni. Ezért a pásztorok vezére felkerekedett, hogy bíró uramnak jelentse a dolgot, és kérje, vizsgálják meg az ügyet. Ahogy ballagott a falu felé, az üde zöld rengetegből riasztó csörtetés hallatszott.  - Vagy medve, vagy vadkan –  gondolta, és a pásztorbotján megfeszült a marka.  – Jöjjön csak bátran, majd a botommal megugratom! Ekkor szétnyílt az útszéli bozótos... és Boborján a falu árva legénye zuhant ki az ösvényre, az öreg lábai elé. - Jaj, édes fiam, majd agyon ütöttelek itt az erdő közepén! Úgy csörtetsz, mint a medve- mondta az öreg nagy meglepetésében. - Adjon Isten, bátya. Hogyne csörtetnék, mikor az ebédtársaim, a méhek, megorroltak rám. Úgy gondolták túlzottan lakomáztam az elkészített mézből. De úgy látom már végre felhagytak a kísérgetésemmel, elköszöntek, és békességgel hazatértek. – Az öreg megmosolyogta a legényt, és együtt bandukoltak a falu felé. Amikor beértek az öreg a bíró háza felé vette az irányt, Boborján a faluszéli roskadozó kunyhója felé tartott. Még szinte haza sem ért, mikor hallotta, hogy botozás lesz a bíró udvarában. Erre ő is oda sietett bámészkodni.  A kisbíró pöffeszkedett a tér közepén, a deresre pedig a pásztorok vezére volt kötözve. Éppen az ellene szóló vádat sorolta a fennhéjázó kisbíró.  - A pásztorok nem végzik a munkájukat, eladják a birkákat, majd azt a hírt keltik, hogy farkasok, medvék vagy zsiványok lopták el a jószágot. De ha a pásztorok figyelnének, akkor nem történhetne ilyen. - sorolta kevélyen a vádakat a kisbíró. Eközben négylovas nyitott kocsival a bárónő, a földes úr, és a falu bírója ügetett be jókedvűen kacarászva. Mikor észrevették az eseményeket, már a tömeg közepén voltak. A bárónő a vádakat hallva, a jó kedvéből semmit el nem hagyva így szólott: - Ne botozzák azt a szilaj öreget, nem fog azon kérés vagy bot. Akasszák fel, mint haszontalan subát a szegre! - A bárónő már rég haragudott az öregre, mert még kislány korában megszeretett egy kisbárányt a réten, haza akarta vinni, de az öreg nem adta, mert az a király nyájába való volt. És bárhogy kérte, bárhogy fenyegette, az öreg nem adta. Azt mondta, hogy Isten báránya az, mert a királyt az Isten adta, a bárány a királyé, tehát ő bizony az Istent csalná meg, ha elajándékozná, vagy eladná a bárányt. Most elérkezett a bosszú ideje, gondolta a bárónő. Hiába próbálta győzködni a bíró, nem engedett neki. A gyáva földesúr, csak hajbókolt, helyeselt, dehogy mert ő ellent mondani, féltette a birtokát. Inkább egy jó pásztorát veszítse, mint a bárónő kegyét. Végül a bíró is megadta magát, szólt a pribékeknek, hogy ácsolják a bitófát. 



Kettőspont 19. szám  24. oldal 2016. Karácsony. Még javában folyt a munka, amikor díszes vadásztársaság lovagolt be a térre. Nemes paripán maga a király érkezett meg. A közelben vadászott, megszomjazott, és mivel patakot nem talált, ide tért be inni. Ugrottak is a szolgák, s kerítettek is bort, a legjobb fajtából, s lelkesen kínálták királyukat. A király jót húzott a kupából, majd megtörölte száját, és tudakolni kezdte, miféle latrot fogtak el, akinek készítik a bitófát? Rá tekintett a pásztorok vezérére, és a bíró urat kérdezte: - Ennek a medvetángáló, farkasugrató veszedelmes embernek készül? Heves igenlés volt a válasz.  - Milyen jó, hogy ezt kérdezte, nem kell hazudnom. - gondolta a bíró - Kezéhez vér tapad, életeket oltott ki? - kérdezte a király. - Így igaz! Uram, királyom! - helyeselt a bíró, tehette, hiszen több farkas járt már pórul az öreg kezétől, mint ahány kutya van a faluban, ezt mindenki tudta. Akkor értem már, hogy mi történik itt. - mondta a király és leült az udvar közepén lévő kút peremére. A falusiak szomorúan nézték a jelenetet, mivel mindenki tudta, hogy a pásztorok vezére ártatlan, ám nem mert szólni senki sem. Az, hogy megbotozzák az öreget, még rendjén van, vannak haragosai, mert olyan becsületesen, szigorúan őrzi, a báránykákat, a tejet, a sajtot, a gyapjút, hogy sokakat bosszant, mert nem lehet kicsalni egy pindurkát sem tőle. De hogy felakasszák, az már sok. Még a bírónak nagy alázatosan mertek volna szólni, hogy tévedés történik, De a földesúrnak és a bárónőnek a közelébe sem érhettek, hát még a királynak. Ekkor tülekedés, lökdösődés közepette egy nyegle legény lép ki a király elébe.  - Engem mindenki kelekótyának tart itt a faluban. De te lehetsz komám a társam, ha elhiszed mindezt. - mondja jóindulatúan a királynak. A király testőrei már kivont karddal rontanának a legényre, ha az uralkodó nem állítaná meg őket egy intéssel. - Ki vagy te legényke? - kérdi meglepetten a király? És tudod-e ki vagyok én? - Én Boborján vagyok, a falu árvája. Te meg a király vagy! Én az öregtől sokat hallottam rólad, sokszor mesélt nekem nyári estéken, mikor a birkák lenyugodtak. Sokat mesélt Istenről, és arról, hogy téged is Ő bízott meg, hogy vezess minket, s majd mindannyian Istennek tartozunk elszámolással. Tehát, ha erről az emberről elhiszed, amit ezek az ármánykodók mondanak, legalább olyan kelekótya vagy, mint én, mert én pedig az öregnek hiszek, hogy Légy hű Istenhez! Neki kell szolgálni. Ezért Istenre kérlek, ha tiszta, igaz választ akarsz kapni, akkor a kérdéseid közé vedd fel azt is, hogy embert bántott-e? Vagy csalta -e meg az urát?  



Kettőspont 19. szám  25. oldal 2016. Karácsony. -Bátor vagy legényke, és helyén van a szíved. Még ilyen legény voltam, mint te, mikor megismertem a pásztorok vezérét. De te, mivel ilyen bátran kiálltál az Úr nevében, és látom az eszed is jól forog, gyere a váramba tanácsosaim közé, legyél az udvari bolondom, én meg leszek a bolondos királyod, és a bárónő, a földes úr, és ez a vidék minden lakója is a te kezedre lesz bízva mától. Halálbüntetést, csak a te közbenjárásoddal szabhatnak ki ezután, hozod a hírt nekem, és megvitatjuk közösen. Most pedig, engedjétek el az öreget, már elfáradhatott azon a deresen. -Jöjj, öreg! Bocsánatkéréssel tartozom neked. Az én utasításomra lopdosták Bíróuram legényei a birkákat, mert tudni akartam mi lakik a vezetőitek szívében. Tudtam, hogy te a becsületességed miatt nem egyeznél bele egy ilyen próbatételbe. Kérhetsz tőlem valamit, amiért ilyen nehéz helyzetbe kerültél miattam. -Uram, Királyom! Nekem mindenem meg van, amíg a juhaidat őrizhetem, a mezőkön és a hegyekben. Isten mindent megad, élelmet, gombát, bogyót, vadat. Ad fát, védelemül a hideg és a vadállatok ellen. Nincsen nekem semmire szükségem, de ha elkérhetem a legpelyhesebb, leghuncutabb, legugrabugrálóbb kis bárányt, amit a bárónőnek ajándékozhatok, akkor hátha az ő szívében is lecsillapszik a harag, és békesség költözik e tájra.  
      Néhány évvel ezelőtt kiöntöttem valakinek a lelkem. Hitben jóval előttem járó beszélgetőtársam javasolta, hogy imádkozzak a gondjaimért, vigyem Isten elé. Majd pár nap múlva rákérdezett, hogy megy az imádság? Nem tudtam neki válaszolni. Sok-sok kérdés ébredt bennem, de válasz egy sem. Hogy mehet az imádság? Mehet jól és 

rosszul? Többféle imádság van? Isten is különbséget tesz az imáink között? Persze így utólag már látom, hogy azért menekültem a kérdéseim mögé, mert a válaszom az lett volna, hogy: „Nem, nem megy jól.” És kiszakadt volna belőlem a kérés is, hogy „Segíts!” Nem volt bizalmam, bátorságom, hogy megkérdezzem, hogy mit tegyek. Hogy imádkozzak? 

IMA http://virtualiskavezonoknek.blogspot.hu/2016/10/racz-
kornelia-ima-olvasoi-gondolatok.html  Rácz Kornélia 



Kettőspont 19. szám  26. oldal 2016. Karácsony. Könyvekhez menekültem, ahogy szoktam. Sokan írtak már az imádságról. Az egyik a kedvenc könyvem lett. És a Bibliában is nagyon sok imádságot találtam. Van, aki szépen felépített, hosszú imát mond. Van, aki mindig meg-megáll, rövid kérésekkel fordul az Úrhoz. Megtudjuk, hogy állhatatosnak, kitartónak, ébernek kell lennünk, szüntelenül imádkoznunk kell, és azt is, hogy nem vagyunk egyedül, van Aki segít, a Szentlélek hű társunk ebben is. Feladatunk, felelősségünk is az ima, hisz életet jelenthet. Imáinkban kérhetünk, hálát adhatunk, dicsőíthetjük az Urat. Imádkozhatunk egymás hitéért és még azokért is, akik bántanak minket. Jézus is imádkozik. Ujjongva hálát ad, kér, elmondja, hogy fél, átadja magát Istennek. És még hosszasan lehetne sorolni, amit a Szent könyvben találhatunk az imáról. Itt találtam meg a kedvenc mondatomat is: „Te amikor imádkozol, menj be a szobába, zárd be az ajtót s imádkozzál titokban mennyei Atyádhoz.” (Mt: 6,6) E mentén az Ige mentén már el tudtam indulni. Adódott aztán egy élethelyzet, ahol nagyon vágytam rá, hogy imádkozzon 

velem valaki. Azt éreztem, hogy ezt a konfliktust csak úgy oldhatjuk meg, ha imádkozunk. Együtt. Nem tettük meg. Bár így elveszítettem azt a kapcsolatot, de azt, amit az imában nagyon szeretek, azt nem. Hogy önmagam lehetek. Kinyithatom a szívem, ahol az érzéseim vannak. Hála, bűnbánat, vágy valami után, szeretet, aggódás, kétségbeesés, öröm, bánat. Az ima során aztán jelentéktelenné válnak a problémák, eltörpülnek a gondok, eltávolodik a bánat. Maradunk mi ketten. Ő meg én. Én úgy, ahogy vagyok, Ő úgy, ahogy van. Ezekben a pillanatokban nincs kérdésem, kérésem. Nincs semmim. Nincsenek már szavaim sem. Szükségem van Istenre és a szeretetére. Neki is szüksége van rám és a szeretetemre. Hisz ezért teremtett. Ez az egyetlen, amit csak én adhatok neki. Minden mást megtehet más is helyettem. De az én szeretetemet csak én tudom adni. Odanyújtom Neki teli szívem, üres kezem. Ő pedig, kiüríti, elrendezi, kiselejtezi, megtölti, odaadja, elveszi. Felfoghatatlanul nagy ajándék az, hogy szólhatok, imádkozhatok hozzá bárhol, bármikor. A zsúfolt buszon sebtében, vagy a hálószobánkban 



Kettőspont 19. szám  27. oldal 2016. Karácsony. csendben. Lehet az imádságom szép és lehet szinte összefüggéstelen mondatok, szavak halmaza. Ő érti, akkor is, ha még én magam sem. Imám lehet egy beszélgetés, könyörgés, hála, egy különleges, szavak nélküli érzés, vagy csak egy mozdulat csupán, amivel kinyitom a lelkem.  Az imáim mélységét a bizalom adja a szeretet mellett. A bizalom abban, hogy Ő betartja az ígéreteit. Fontos felismerés volt ez számomra. Sok be nem tartott emberi ígéret volt már a puttonyomban. Sok szép mondat, sok mindig és soha. Ezek gátjai voltak az Istennel szembeni bizalmamnak is. Amikor erre rátaláltam, nem vettem sorra a be nem tartott, fájó ígéreteket, akármilyen jól esett volna az önsajnálatba menekülnöm. Hanem Jézus ígéreteire fókuszáltam, és hálát adtam, hogy Ő valóban velem van minden nap. Megbocsát, nem emlékezik meg többé a megvallott bűneimről, akkor sem, ha újra és újra elkövetem, nem fordul el, nem gondolja meg magát, imádkozik értem az Atyához, irgalmas, kegyelmes. És szeret. Úgy, ahogy vagyok. A válasz az imáimra sokszor puha takaróként érkezik. Ami betakarja azt a helyzetet, melegít, körülölel. Sokszor meg sem oldódik a problémám. Nem történnek nagy változások, csodák. Csak 

lecsendesedés, visszarendeződés, lelki béke. Nemrég viszont csodaként érkezett meg a válasz. Egy kisebb közösségben feladatnak kaptuk, hogy imádkozzunk egymásért. Az értem imádkozóval azelőtt sosem beszélgettünk még. Kérdezte, hogy miért imádkozzon. Nem is tudtam, hogy mit válaszoljak. Aztán eszembe jutott egy helyzet, ami a családunknak fontos, nagy horderejű, de a megoldása szinte lehetetlen. Nem volt reális esélye az ebben való változásnak. Én magam nem is imádkoztam ezért. Biztos vagyok benne, hogy ő viszont megtette. Hittel, alázattal, szeretettel. És egy évvel a találkozó után a helyzetünk megoldódni látszik. Sok nehéz lépés van még előttünk, hogy kimondhassam, hogy teljesült, de elindultunk, és ez számomra már csoda. Egy hihetetlen, minden realitást, tervszerűséget nélkülöző történet ez. Mint a csodák általában. Most bárkinek tudnék válaszolni, ha megkérdezné, hogy miért imádkozzon: azért, hogy legyen miért imádkozni, hogy legyen, aki imádkozik értünk, hogy megtapasztalhassuk, hogy az imánkat meghallgatja az Úr és azért, hogy készek legyünk fogadni az áldást, és aztán együtt örülhessünk és adhassunk hálát. 



Kettőspont 19. szám  28. oldal 2016. Karácsony. Már nem kutatom az imádságot. Nincsenek róla kérdéseim. Még akkor sem, ha nem megy jól. Ha nincs erőm, időm, vagy ha egy-egy helyzetben képtelen vagyok rá. Ilyenkor csak figyelek, hogy merre vezet és igyekszem, hogy a lelkületem imádságos legyen így is, ima nélkül is. Hangosan továbbra sem imádkozom. Sok szép történetet hallottam már arról, hogy lett egy csendes, hangosan nem imádkozó hívőből az imaközösség oszlopos, szépen, hosszan, hangosan imádkozó tagja. Hogy múlt el valakinek a 

gombóc a torkából, hogy kapott bátorságot, szavakat. Nyomást éreztem sokáig, hogy nekem is egy ilyen történetet kell produkálnom. Szívesen hallgatom ezeket a történeteket, de most már azt gondolom, hogy szép történet lesz az enyém is, ami arról szól, hogy valaki nem imádkozik hangosan, aztán eltelik 10-20-30-40 év és még mindig nem. Csak szereti Istent és szeret imádkozni. Szereti megfogni Jézus kezét, belekapaszkodni és odafordulni Istenhez. Együtt lenni. Szeretetben, imádságban.
      
 Hetek óta küzdök a gondolatokkal, hogy a szeretetről írjak-e karácsonyi üdvözletként vagy gyógyulásom történetéről. A két téma szorosan összefügg. Isten szabadító szeretete a kapocs égiek és földiek között. Nemrég kaptam egy e-mailt az egyik testvéremtől, a kintsugi-ról volt benne szó. A japánok az összetört kerámiát nem dobják ki, hanem értéküket megnövelik. Miután összeragasztották, arannyal kevert lakkal vonják be a repedéseket, ezáltal a törések helye meg jobban kiemelkedik és az aranytól még értékesebbé válik. Ilyen összetört cserépedények vagyunk mi is Isten kezében, de attól leszünk értékesek, hogy a törések mentén Isten áldó kezének nyoma láthatóvá válik az életünkben mások számára is.  Ezekről a törésekről szeretnék most írni. Az elmúlt években kegyetlen testi és lelki szenvedéseken és próbákon mentem át, nagy árat fizettem érte… „A keserűség a csontjaimig hatolt..” – vallom  a zsoltárossal. A lelki problémák megtámadták és megbetegítették az immunrendszert, a kóros fehérjék felszaporodtak a csontvelőben, 

A HATALMAS ORVOS KEZÉBEN 
 Babosné László Margit 



Kettőspont 19. szám  29. oldal 2016. Karácsony. megzavarták a normális működését, vérszegénység, kóros vérsüllyedés, csontleépülés, aztán beállt a „robbanás”: egy tüsszentésre berepedt négy csigolyám. Fogalmam sem volt, mi zajlik bennem, csak az óriási fájdalom. A vizsgálatok kimutatták az okot: „myeloma multiplex”- csontvelő daganat, II-es stádium.  2015. januártól kezelnek, és gyógyítanak a Szent László Kórházban. Visszatekintve az elmúlt két évre, szinte hihetetlen számomra is, hogy lehet ennyi mindent kibírni: injekciók, infúziók, vérvételek, gyógyszerek tömkelege, kellemetlen mellékhatások, anyagcserezavarok, iszonyú csontfájdalmak,  őssejt gyűjtés öt órán keresztül. Az eredményeim folyamatosan javultak, a daganatos sejtek pusztultak, a betegség kezdett visszahúzódni.   2016-ban sérvműtét, mandula kivét, majd 1 év várakozás után őssejt transzplantáció ez év májusában. Két hét kórházban, egy steril bokszba bezárva, hozzákötve a műszerekhez a nyaki vénába ültetett kanülön keresztül. Egy 8 méteres zsinór biztosította a mozgásteremet. Éjjel-nappal infúzióban kaptam a szükséges kezeléseket, és így tudták ellenőrizni folyamatosan az állapotomat. Egyszer kaptam kemót, ki kellett ütni az immunrendszert, hogy befogadhassam a saját őssejtemet. Isten gondviselő kegyelmének köszönhetően a beavatkozás sikeres volt, az őssejt a 10. napon megtapadt, és megkezdte működését. A szakszerű ellátásnak köszönhetően elviselhetőek voltak a mellékhatások is. Az orvosok és a nővérek mindent megtettek a gyógyulásomért. Istennek hála értük! Otthon steril szoba, 100 nap szigorított sterilitási és étkezési előírások, szájmaszk, kesztyű, közösségbe nem mehettem. A családom szeretető gondoskodása mentett meg a fertőzésektől. A Gonosz kiütött, hatalmas csapásokat mérve rám, de nem tudott elpusztítani, Isten szeretetéből kiragadni. Bármi rosszat tervezett ellenem, azt Isten terve felülírta és hatástalanította, már a betegség kezdetén szívemre helyezte ígéretét:  „Én hűségedben bízok, szívből ujjongok, hogy megsegítesz.” ( Zsolt 13,6) „Gyógyíts meg engem Uram, hogy meggyógyuljak, szabadíts meg engem, hogy megszabaduljak, mert te vagy az én dicsekedésem! (Jer 17,14) Most visszagondolva, ezek az Igék tartottak meg. Mindent megkaptam, amire szükségem volt az Ő akarata szerint. Töviseken kellett járnom, de Ő tompává tette a tüskéket, szabadító szeretete feloldozott lelki és testi kötelékeimből. Mindent kirendelt, ami a gyógyulásomat szolgálta: kiváló 



Kettőspont 19. szám  30. oldal 2016. Karácsony. szakorvosokat, szerető és gondoskodó családot, értem kitartóan imádkozó és segítő testvéreket. Istennek hála értük is! Testileg megújultam, a lelki viharok is csillapodtak, Isten gyógyító Lelke által a mély sebek és a sebzett gondolatok is lassan, de gyógyulnak. A legnagyobb nyereségem, hogy megtanultam még jobban szeretni és bízni Istenben, csak tőle függni, így a hitem is megújult. „….Megmentett, mert gyönyörködik bennem.”  (Zsolt. 18, 19-20.) „Isten ruház fel engem erővel, ő teszi tökéletessé utamat. Olyanná teszi lábamat, mint a szarvasoké, magaslatokra állít engem.” (Zsolt. 18, 33-34.)  Dicsekedhetek a repedéseimmel, mert ő begyógyította és arannyal vonta be. Köszönöm, Uram!  
IMÁDKOZZUK EGYÜTT! 

„Köszönöm, Istenem, hogy megőriztél engem. Köszönöm, Jézusom, hogy megváltottál, hogy helyettem szenvedtél! Kérlek, hogy segíts a szenvedőknek, a betegeknek! Kérem, hogy segíts azoknak, akik kórházban vannak, akiknek meghalt valakijük, és azokat, akiket bánat ért! Köszönöm, hogy élhetek! Segíts utamon engem! Kérlek, vigyázz továbbra is rám! Kérem, segítsd az Egyházat és a Gyülekezetünket!”                   ( Sóskuti Fanni) 
 

      
 * Áttanulmányozva, kiegészítve, jóváhagyta  az Egyházközség Presbitériuma 2016.november 9-ei gyűlésén. 
 

BEVEZETÉS 
A 2016. esztendő megállásra hívott minket. Megállásra, melyben visszatekintünk arra, amit köztünk elvégzett a mi Urunk - ugyanakkor érzékelve a jelen nehézségeit, küszködéseit és bizonyos megfáradásunkat. Sok mindent elvégeztünk, felépítettünk Isten Lelke által munkálkodva, azonban (…) Isten sokféle áldása közepette a gonosz magvetése is egyre erőteljesebb lett. Mindezt meglátva kettős tennivalónk van.  

MISSZIÓI MUNKATERV 2017. „A MEGÚJULÁS ÉVE” címmel  Sóskuti Zoltán lelkipásztor 



Kettőspont 19. szám  31. oldal 2016. Karácsony. 1.) Először is tisztáznunk kell újra a fókuszt, visszatalálva az Egyházközség indulásakor megfogalmazott célokhoz, tisztességgel elemezve, átgondolva a megtett utat, egyfelől bűnbánattal, másfelől hálaadással. Amikor azt mondjuk, hogy "megújulásra" van szükségünk, nem valami újdonság keresésére gondolunk első renden - bár nyilván lehetnek új formák, ötletek, amik segíthetnek -, hanem leginkább azt jelenti, hogy visszaformálódunk, visszatalálunk a forráshoz, amit már ismertünk. Éppen úgy, ahogy a XVI- századi reformátorok tették - a jövő esztendőben ünnepelve ennek 500 éves évfordulóját. A mi kiindulópontunk az első években megfogalmazott „küldetésnyilatkozatunk” pontjai (és az ehhez tartozó 120 oldalas tanulmány újragondolása!) – nem kell „újat felfedeznünk”, csak ezekhez visszatalálni [Álljon itt ez az újságban is, ha ismerjük is,  olvassuk el, fedezzük fel újra együtt!]: I. CSALÁDIAS, SZERETETTEL TELI, LELKIGONDOZÓ GYÜLEKEZET, ahol a gyülekezet tagjai ismerik, szeretik, elfogadják és segítik egymást (lelkileg és fizikálisan egyaránt), egymást meghallgatva, a közösség és a benne megtapasztalható Krisztus által gyógyítva, ahol a diakónia természetesen együtt jár az evangélium hirdetésével (Jn 13). I I .  MISSZIÓI ELKÖTELEZETTSÉGŰ, NYITOTT ÉS BEFOGADÓ GYÜ LEKEZET, ahol a gyülekezet tagjainak fontos, hogy a „kívül valók” bejöjjenek, és otthonra találjanak közösségünkben; komolyan veszik, marasztalják és segítik mindazokat, akik bármilyen módon, bárhonnan, bármi célból gyülekezetünk hatókörébe lépnek – munkálva a bejövők megtérését, Krisztusba gyökerezését és szolgáló munkatársakká válását (Mt 28, 18-20; Róm 15,7).  III. KRISZTUS-KÖZPONTÚ GYÜLEKEZET, ahol a szolgáló munkatársak, a gyülekezet elkötelezett tagjai, mind Jézus Krisztusban gyökereznek, Őt akarják minél mélyebben és személyesen megismerni, Vele élő kapcsolatban élnek, s Rajta keresztül találnak egymásra, s tudnak együtt szolgálni mint tagok, igyekezve ebbe bevonni a gyülekezet minden tagját (Mt 5-7; Fil 2,5-11; 1Kor 12). IV. REFORMÁTUS GYÜLEKEZET, ahol a reformáció alapelvein állunk, mint a Magyarországi Református Egyház része, hűséggel és örömmel vallva magunkénak a magyar reformátusság több száz éves kincseit, ugyanakkor készen állva a folyamatos önvizsgálatra, folyamatos reformációra, a formák és keretek rugalmas használatára, kétezer év egyetemes keresztyén örökségének beemelésére – mindezeket pedig egyedül Isten Igéjének tekintélye alapján, annak mércéje szerint tesszük (2Tim 3, 16-17). 



Kettőspont 19. szám  32. oldal 2016. Karácsony. V. A SZENTLÉLEK ÁLTAL MOZGATOTT GYÜLEKEZET, ahol Isten Szentlelke által, Rá hagyatkozva, vezetését keresve, kitartóan imádkozva cselekednek és engedelmeskednek a tagok mind a gyülekezeti élet irányításában, a szolgálatban, mind pedig a maguk életében (Csel 13, 2-4) VI. SZOLGÁLÓ MUNKATÁRSAK ÁLTAL MŰKÖDŐ GYÜLEKEZET, ahol nemcsak a lelkipásztor(ok) szolgálnak, hanem Isten Lelke által szolgálatra hívott, arra a gyülekezet által elfogadott, a gyülekezet vezetői által meghívott és felkészített munkatársak együtt munkálkodnak, különösen vigyázva az egységre és a konszenzusra  (Zsolt 133; Ef 4, 1-16; 2Tim 2, 1-3) VII. EGYSÉGBEN, UGYANAKKOR SZEMÉLYES KAPCSOLÓDÁSOKBAN, KISCSOPORTOKBAN 
ÉLŐ KÖZÖSSÉG GYÜLEKEZET, ahol azok a tagok, akik hét közben különböző csoportokban, kapcsolódásokban élik meg a hitüket (személyesebben, nagyobb intimitást biztosító légkörben, intenzívebben élve meg a hitet és a közösséget), vasárnap az Istentiszteleten mindnyájan együtt vannak, ünnepélyes formában, Istent együtt dicsőítve élik meg a Krisztushoz, keresztyén gyülekezetbe tartozás örömét (Csel 2,46) VIII. ELKÖTELEZETT TAGOKBÓL ÁLLÓ GYÜLEKEZET, ahol a tagok komolyan veszik Krisztushoz tartozásukat, szeretik és építik gyülekezeti közösségüket, akik tisztában vannak gyülekezetük céljaival, azt hitvallásosan és tevékenyen felvállalják, s a maguk életében is tudatosan elkötelezik magukat a lelki formálódásra, Isten Országának hirdetésére, Krisztus kiábrázolására, az alázatra és az imádságra. IX. GYÜLEKEZETÜNK ÉLETE, HANGSÚLYA SZEMÉLYES ÉS KÖZÖSSÉGI TÖRTÉNETEINKBEN 
VAN, melyekben Isten lenyűgözően szép munkájával („keze nyomával”) találkozhatunk, melyek tanúságtételként tanítják, emlékeztetik, motiválják személyes és közösségi életünket.  2.) Másodszor (ahogy az előbbi pontokból is következik) „össze kell zárnunk" a gonosz támadásával szemben, újra felfedezni, újra megélni az egységet Krisztusban. Ennek útja nem emberi jó szándék, erőlködés, akarás, hanem az Atyára figyelés, Krisztushoz közeledés, a Szentlélek egyesítő munkája. Ezt a közösséget nem mi hozzuk létre, csak fel kell fedeznünk abban, hogy mit is jelent az Ef 4, 1-7 valósága:  "Kérlek tehát titeket én, aki fogoly vagyok az Úrért: éljetek ahhoz az elhívatáshoz méltón, amellyel elhívattatok, teljes alázatossággal, szelídséggel és türelemmel; viseljétek el egymást szeretettel, igyekezzetek megtartani a Lélek egységét a békesség kötelékével. Egy a test, és egy a Lélek, aminthogy egy reménységre kaptatok elhívást is: 



Kettőspont 19. szám  33. oldal 2016. Karácsony. egy az Úr, egy a hit, egy a keresztség, egy az Istene és Atyja mindeneknek; ő van mindenek felett és mindenek által és mindenekben. A kegyelem pedig mindegyikünknek Krisztus ajándékának mértéke szerint adatott."  Ebben a megújulásban vezessen minket a mi Urunk. Vezérigeként a következő évünkre két Igét választunk:  Sir 3, 22-23: „Szeret az Úr, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el irgalma: minden reggel megújul. Nagy a 
te hűséged!" Ézs 40, 29-31: „Erőt ad a megfáradtnak, és az erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik az Úrban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, 
járnak, és nem fáradnak el."  A Sir 3, 22-23 arról beszél, hogy csak azért van még lehetőségünk megújulni, élni, mert Isten minden reggel felhozza ránk a napot, ad még időt, megújul az Ő irgalma irántunk! Mert szeret minket az Úr, mert hűséges hozzánk! Erre kell néznünk, ebből kiindulnunk újra és újra, ezt hirdetni, erre alapozni, ezt ünnepelni! Az Ézs 40, 29-31 pedig egy vigasztaló megállapítással kezdődik (elfáradhatunk még a legkülönbekkel is megesik), ugyanakkor egy hatalmas ígéret is ott rejlik benne személyes életünkre és közösségünkre nézve is (akik az Úrban bíznak, erejük megújul). Ha az Úrban bízunk, akkor ebbe az ígéretbe bátran belekapaszkodhatunk.  Mit jelent ez a gyakorlatban? Merre induljunk? Mit várjunk? Mi az, ami rajtunk áll? Miként tudunk egyenként és személyesen is megújulni? Mindennek megválaszolásához csendre van szükségünk, megállásra. Ebben a gyülekezet lelkipásztora a sokféle teher, megfáradás és az elbizonytalanodás „kényszerében” járt elől. 2016 októberében egy heti leállás: imádság és számvetés során alakultak ki azok a javaslatok, melyek jelen tervbe is belekerültek. A megújulásnak azonban alapfeltétele a teljes nyitottság Isten tanácsára, sokszor „meglepő kapunyitásaira”, „kiigazításaira”. Úgyhogy jobban, mint 



Kettőspont 19. szám  34. oldal 2016. Karácsony. bármikor, késznek kell lennünk arra, hogy jelen tervben leírtakat, ha Isten jobbra vezet minket - a tapasztalatok, egymás meglátásai és legfőképpen az imádság által -, merjünk változtatni, akár egészen mást csinálni, mint amit elterveztünk. A fent leírt Istenre hagyatkozás illetve az Istenre való nyitottság azonban nem mentesíthet minket a felelős tervezéstől, gondolkozástól, „struktúrák” kialakításától, áttekinthető rendszerezéstől.  
VÁLTOZÁSOK (RÁHANGOLÓ FELVEZETÉS) 

 A borítón [a Missziói Munkaterv borítója] található emeletes ház (sok ilyen van templomunk körül) egy kép, mely segít rendszerezni szolgálatainkat és az ezekhez rendelt felelősséget, vezetést, konkrét szolgálatokat.  Ez az új rendszer felvált sok korábban használt szervezési módot. Így különösképpen érinti a korábban hangsúlyos bizottsági munkát. A Diakóniai Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Temetői Bizottság, a Műszaki Bizottság, a Leltározási Bizottság, a Gyerekmunkás Csoportvezetés sok munkát és gyümölcsöt fednek le, ám a jelen terv egy másfajta rendszerben képzeli el az egyes szolgálatok összefogását. Sok eredményes tervezés és munkálat mellett sajnos szinte minden bizottság „döcögősen” működött (…) nehézkessé vált sokszor a kommunikáció és a döntéshozatal (különösen gyors döntéseket igénylő mozdulásoknál), és bizony egy-egy munkatárs sokszor több csoportban is helyt kellett álljon, túl sok teher volt egy emberen, ezért jobban el kell osztani a terheket. Így tehát a jelenlegi bizottságok mostani formájukban megszűnnek – természetesen a szolgálatok, amiket képviselnek, továbbra is élnek és fontosak lesznek (így a diakónia, a pénzügyek, a műszaki ügyek stb.). A másik nagy változás, hogy lesznek alkalmak, amik megszűnnek, ugyanakkor új formájú alkalmak születnek. A harmadik különbség az eddigiekhez képest, hogy a misszió még nagyobb hangsúlyt kap, annak különösen az a része, amiket „missziói kapuknak” hívunk – így a keresztelés, esketés, felnőtt- és ifjúsági konfirmáció, temetések és mindezek előkészítése. Ezek szinte száz százalékig csak a lelkészek által és egyesével, személyesen történtek. Ennek persze haszna is volt, éppen a személyességben, „személyre szabottságban” – ugyanakkor kevesebb gyülekezeti kötődést hozott értelemszerűen, túl sok terhet rakott időben a 



Kettőspont 19. szám  35. oldal 2016. Karácsony. lelkészre (hiszen pl. hat esküvői előkészítő találkozás, vagy hónapokig tartó felnőtt konfirmációs beszélgetések sok időt vettek igénybe egyesével) [amiben az a nehézség, hogy nem lehetett olyan intenzív, sűrű, mint amilyenre egy-egy esetben szükség lett volna!]. A közösségi élmény is kimaradt belőle. Így ezt az egész kérdés-köteget egybe nézve látunk majd egyfajta jobbító, mélyítő megoldást minderre. Lássuk alapjaiban és részleteiben mindezeket!  
GYÜLEKEZET KORMÁNYZÁS, VEZETÉS, SZERVEZÉS 

 Két előzetes megjegyzés: 1./ Az Egyházközség kormányzása, lelki- és anyagi ügyekben való felelős döntés a Presbitérium feladata. Ezt senkinek nem adhatja át. A közösségről való felelős gondolkozás, a „látás” elkérése, a célok kijelölése a presbiterek közösségének feladata. Erre a lelkipásztornak mindenkor alapozni és támaszkodnia kell. Így a következők nem ezek áthárítását jelentik egy másik közösségre, hanem a konkrét végrehajtás menetét segítve hozunk létre egy felelősökből álló „csapatot”. Ez mindenkor a Presbitérium irányítása alatt áll. 2./ A lelkipásztor a gyülekezet MRE által felhatalmazott és a közösség adománya által fizetett munkása. Ebből egyrészt az következik, hogy vannak feladatok, kötelezettségek, amik nem adhatók át. Ezek: az istentiszteleti igehirdetés; a „sákramentumok kiszolgáltatása”; az anyagi- és lelki vezetői felelősség; a kormányzás (a Presbitériummal együtt); az Egyházközség hivatalos képviselete. Erre elhívása, teológiai felkészülése, felhatalmazása, felszentelése (melyeket a lelkészi palást szimbolizál) illetve lelkészi állásba iktatása jogosítja fel és kötelezi. Másrészt azt is jelenti e fenti mondat, hogy munkaidejével el kell tudjon számolni (ez vonatkozik a beosztott lelkész(ek)re is), munkabírásával és munkaszeretetével példát kell mutasson. Azért fontosak mindezek, mert a másik félreértése lehet a szolgálatok delegálásának, hogy a lelkész a saját munkáját nem végzi el, hanem másokra áthárítja. Ezért álljon itt két táblázat a lelkészi munka hangsúlyairól illetve heti óraszámáról (most csak a parókus lelkészre vonatkozólag, a teljesség igénye nélkül) (…) [ezt megtalálhatjuk a bármely gyülekezeti tag által megtekinthető Missziói Munkatervben – itt most nem kerül részletezésre]. Ezen előzetes megjegyzések után, lássuk a következőkben először az új rendszert, melyben a gyülekezeti szolgálatok koordinálása történik majd reménység szerint 2017-től!   
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  Amint ez a fenti ábrán látható, minden terület élén áll egy koordinátor, akinek feladatai a következők: 1.) Az adott területet átlátja, mint "szívügyét". 2.) Erről beszámol a többi terület koordinátorainak, lelkészeknek és a Presbitériumnak. 3.) Szolgálati területére munkatársakat hív meg (ezek több helyen már eleve adottak, más területekre szolgáló testvéreket kell találnunk), azokat erősíti, segíti, összefogja, szervezi, "mozgatja". 4.) Kreatívan, kezdeményezően van jelen az adott munkaágban. 5.) Bizonyos (előre meghatározott) döntéseket meghoz (a lelkész és a Presbitérium iránymutatása szellemében). Ezek körvonalainak tisztázása területenként fontos megbeszélendő feladat. 



Kettőspont 19. szám  37. oldal 2016. Karácsony. 6.) A kilenc koordinátor és a két lelkipásztor (11 fő) havonta (minden hó első vasárnapján 7:30-kor) találkozik egy "Imareggelire", melynek menete: közös reggeli - imádságos elmélkedés - beszélgetés a munkaágakról, szolgálatokról - imádság a gyülekezetért. Ezek a reggelek (fél óra szünet után) természetesen Istentisztelettel folytatódnak, mely hó első vasárnapi Istentiszteletek gyülekezeti Úrvacsorával végződnek. (Évente három alkalommal – év elején, nyár előtt és nyár után – ezt kibővítve, erre minden munkatársat meghívunk…) Egy világi képpel élve: a Presbitérium a "parlament", mely döntéseket hoz felelősen, képviselve az Egyházközséget, elszámolva a gyülekezet tagjai felé, mint a közösség választott vezető testülete (továbbra is!). Ahogy egyházi törvényünk előírja, a presbiterek a gyülekezet lelki- és fizikális életének felelős vezetői. A koordinátorok e kép szerint csupán a „minisztertanács” (aminek jelentése: szolgák tanácsa!), melyet a Presbitérium bíz meg azzal, hogy egyrészt, határozatait „végrehajtsa” (természetesen sok mindenben szabadságot, teret adva nekik), másrészt, hogy javaslatokat tegyen a Presbitériumnak az adott területeket átlátva, ismerve, gondozva, képviselve, arról esetenként beszámolva a Presbitérium felé. Ahogy ez a világi esetben is lehetséges, itt is van átfedés a kettő között, hiszen a terület felelősök között a lelkész mellett még három presbiter is ott található, a különböző szolgálati területeken belül pedig szinte minden presbiter szolgál (Egy angol nyelvterületről hozott másik képpel élve: a board illetve a staff különbsége ez!) Az egyes területek részletes kimunkálására, a döntési körök meghatározására, egy-egy részterületre (ahol hiányzik) munkatársak keresésére 2016 végén-2017 elején teszünk majd lépéseket, minden területen egyenként.  
ALKALMAINK 

Amik változatlanul megmaradnak: 
 Istentisztelet     minden vasárnap 10.00 
 Gyerekistentiszteletek   minden vasárnap 10.00 (Kisfecskék; Sasok; Solymok; KeReT) 
 Baba-Mama Klub    minden kedden 10.00 
 Szerdai Bibliaóra     minden szerdán 9.00 
 Gyülekezeti gyerek fociedzés   minden csütörtökön 18.00 
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 KonfIFI     minden pénteken 16.30  (kivéve tanítási szünetben!) 
 Házi Biblia Körök    kéthetente (Hajdú-csop.; Vadkacsa-csop.; Csordás-csop.; Ólsztársz-csop.; …)  Hittanórák     minden héten  

 (7 óvodában; Pál apostol Katolikus Ált. Isk. és Gimnáziumban; Podmaniczky János Evangélikus Általános Iskolában; Újlak utcai Ált. Iskolában; Kőrösi Csoma Ált. Iskolában) Kiemelt évközi alkalmaink: 
 Látásadó Istentisztelet  minden év első vasárnapján (kivéve 2017-ben a második vasárnap lesz!) 
 Ökumenikus hét (nap)  minden év januárjában 
 Házas Hétvége   minden évben január-február környékén 
 Templomi Nagytakarítás  minden év tavaszán és őszén 
 Konfirmandus Hétvége  minden év tavaszán 
 Keresztkérdések   minden év tavaszán 
 Anyák napi Istentisztelet  minden év első májusi vasárnapján (a nálunk megkeresztelt gyermekek és édesanyjuk meghívásával) 
 Konfirmáció    minden év Pünkösd vasárnapján 
 Tanévzáró Családi Nap („Piknik”)  minden év nyár elején 
 Tavaszi Evangélizációs Hét  konfirmáció előtti héten 
 Nyári Többgenerációs Tábor  minden év nyarán 
 Napközis Hittanos Tábor  minden év nyarán 
 Hittanos Évnyitó Istentisztelet minden év szeptemberében 
 Buszos kirándulás   minden évben egyszer 
 IFI Őszi Hétvége   minden év őszén 
 Halottak napi Istentisztelet  minden év november elején (a két éven belül eltemetettek hozzátartozóinak meghívásával) 
 Sátoros Ünnepi Istentiszteletek minden ünnepen 
 Hálaadó Istentisztelet   minden év utolsó vasárnapján Amik megszűnnek: 
 Házas Kör 
 Kérdések órája (jelenlegi formájában) 
 Csoport Vezetők Köre (jelenlegi formájában) 
 Lelkész-gondnoki megbeszélés (jelenlegi formájában) Új alkalmak: 
 Férfi Kör   minden hónap második vasárnapján du. 
 Női Kör   minden hónap negyedik vasárnapján du. 
 Kérdések órája  minden hónap 1. és 3. szerdáján 18.30 
 Biblia Kör Vezetők alkalma kéthavonta hétfőn 18.30 
 Hitmélyítő sorozat  négy héten át minden szerdán 18.30 (ősszel) 
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 Úrvacsorás Istentisztelet     minden hónap első vasárnapján 
 Úrvacsorai Előkészítő     minden hó első vasárnapja előtti szombaton 
 Evangélizációs Istentisztelet    minden hónap negyedik vasárnapján (különös tekintettel új gyülekezeti tagjainkra, érdeklődő ismerőseink, keresztelésre, ifjúkori- vagy felnőtt konfirmációra, esküvőre készülőknek)  Néhány megjegyzés mindezekhez: 
- A Házas Kör – a két kurzus lendületének köszönhetően – fontos célt, üzenetet hordozott a benne résztvevőknek. A Házas Hétvégék (melyek továbbra is megmaradnak) rendkívül népszerűek voltak, sokat építettek gyülekezeti tagjaink házasságán. Ugyanakkor az évközi alkalmak valahogy nem mozgatták meg a csoport tagjait, túl ritkán voltak ahhoz, hogy valódi csoport váljék belőle, viszont sűrűbb elköteleződést ez a teherhordozó nemzedék (munka, gyerekek, házasság, idős szülők gondozása…) nem tudott vállalni. A gyülekezet életében különböző időszakok vannak, amik egy-egy alkalom típus, forma sokat ad, aztán később elfárad – ilyenkor nem kell hozzá görcsösen ragaszkodni, el lehet engedni, helyette valami másba kezdeni…  
- Álljon itt egy részlet az előbbi és a következő bekezdésre nézve gyülekezeti tanulmányunkból: „Nem kell megijedni attól, ha egy csoport olyan krízisbe kerül, vagy annyira kiüresedik, „ellaposodik”, hogy azt meg kell szüntetni, vagy alapjaiban át kell formálni – legyünk ebben rugalmasak. A csoport nem önmagáért van, csak egy eszköz! Éppen ezért nem kell erőltetetten fenntartani, hiszen a gyülekezet csoportszerkezete, csoportjai is dinamikusan változnak, ahogyan a gyülekezet összetétele is, s éppen ehhez kell alkalmazkodni csoportok megszüntetésében, újak alakításában, meglévők összevonásában – egy-egy csoport egy adott időszakaszra (fél év vagy három év, esetleg még tovább) szól csupán, a gyülekezet nagy-közössége állandó (ennek egységére kell vigyázni).” (Kybernetes 7.2. 1/2/7/k. 
- …így hívjuk életre a Férfi- illetve Női Kört havi egy alkalommal, ahol a keresztyén férfiasság/nőiesség, apaság/anyaság, férj/feleség-szerep, munkahelyi- vagy épp nyugdíj miatti kihívások lesznek előttünk – ápolva a közösséget egymással, szorosabb emberi-testvéri kapcsolatokat elősegítve, úgy, hogy természetesen Isten Igéje álljon a középpontban. Ezen alkalmak formája, menete változatos lehet. Mindkét kört egy-egy lelkipásztor vezeti majd, szárnysegédjeikkel (Dancsics-hp.). 



Kettőspont 19. szám  40. oldal 2016. Karácsony. - A hó első vasárnapi Úrvacsora (az alapvető lelki haszna mellett) azért szükséges, hogy ápoljuk még szorosabban Istennel és egymással való kapcsolatunkat. Ezt előkészítendő, előző szombat este egy lelki gyakorlat szerű, lelki elmélyülést, bűnbánatot, lelki formálódást elősegítendő alkalmat tartunk, melyre hívjuk az egész gyülekezetet. 
- A Keresztkérdések-sorozathoz hasonlóan (előadás + csoportbeszélgetések) 4 alkalommal (4 héten át ősszel) a már hitben járók lelki elmélyülését és gyülekezetbe való elköteleződését segítendő sorozatot szervezünk - visszahozva kissé a hajdani hitmélyítő hetek szép szokását (kicsit másként). 
- A Csoport Vezetők Köre jelenlegi formája helyett visszalépünk majd a kettővel korábbi állapotra, amikor az alkalmak fókuszában a csoport és a megbeszélendő téma áll majd, illetve a csoport vezetők lelki ápolása, töltődése. A HBK vezetők kéthavonta találkoznak (Biblia Kör Vezetők alkalma) hétfőnként, ahol a személyes lelki megosztás és lelki „táplálkozás” után a csoportvezetői gondok, örömök kerülnének elő, kevés képzéssel „fűszerezve”. Ezt egészítené ki az, hogy a lelkipásztor(ok) a HBK vezetőkkel csoportonként egyesével konzultálnának. Azért is lényeges ez, mert a 2017-es évben jó lenne minél többeket hétközi alkalmakba „beépíteni” (ez a pásztorációs koordinátor kiemelt feladata lesz!) – új HBK csoportot/csoportokat létrehozva, új HBK vezetőket kiképezve. Jó lenne feleleveníteni azt a régi célt, miszerint egy-egy HBK csoport felvállal valamilyen közös szolgálatot a gyülekezetben (pl. bizonyságtételek Istentiszteleteken vagy őszi nagytakarítás stb.).  
EVANGÉLIZÁCIÓ, TANÍTÁS, MISSZIÓI KAPUK 

 Az eddigi kizárólag lelkészek által végzett, egyenkénti keresztelői, esküvői, felnőtt konfirmációs felkészítések helyére egy három pilléren nyugvó rendszer kerül. Akik érdeklődőkként belépnek gyülekezetünkbe, vagy keresztelésre jelentkeznek, vagy konfirmálni szeretnének, vagy esketési szolgálatot kérnek a következőket ajánljuk fel / kérjük tőlük: 1.) Vegyenek részt minden hónap negyedik vasárnapján a különösképpen nekik szóló vasárnap délelőtti evangélizációs Istentiszteleten, illetve az ezt követő közös beszélgetésen (keresztelésre készülve magáról a keresztségről és a keresztelési szertartásról beszélgetve lelkipásztorral és munkatársakkal; illetve felnőtt konfirmációra és esküvőre készülök, 



Kettőspont 19. szám  41. oldal 2016. Karácsony. reflektálva az Istentiszteleten hallottakra, kérdezve, beszélgetve.) Ezeken az Istentiszteleteken egy-egy bizonyságtétel is elhangozhatna. 2.) Hívjuk őket a kéthetente kifejezetten missziós céllal egybehívott Kérdések órája nevű megújult alkalomra, ahol lelkészek és munkatársak tanítanak is kész témákat hozva (egy előre átgondolt fonal mentén), illetve az Istent keresők feltehetik a maguk kérdéseit. Ennek kiemelt alkalma évenként a Keresztkérdések evangélizációs sorozat! (Tulajdonképpen ezt szeretné kipótolni a köztes időben a Kérdések órája…) 3.) Természetesen az első vagy második találkozás (már adatfelvétel miatt is) továbbra is a lelkipásztorokkal történik. Esküvői felkészítés esetében háromszor találkozik a esketendő pár a lelkészekkel és háromszor az erre felkészített gyülekezeti házaspárokkal. Mindehhez szükséges egy missziói csapat, akik ezekben segítőként, kísérőként részt vállalnak majd. Ennek megszervezése a missziói koordinátor feladata lesz.  
TOVÁBBI MEGJEGYZÉSEK, HANGSÚLYOK 

 
 Évek óta tapasztaljuk, hogy a gyülekezeti honlap mennyire fontos abban, hogy az emberek megtaláljanak minket. Régi tervünk már ennek megújítása. 2017-ben különös hangsúlyt kap, kiemelt felelőse is lesz. Emellett azonban igen fontos feladat, hogy az egész gyülekezetet tükrözze, vagyis azáltal is élő lehessen, újra és újra „ráklikkelve”, hogy többen szerkesztik, a gyülekezet egy-egy szolgálati ágát megmutatva. Ehhez szükséges a megújult forma – és mellé munkatársak. 
 A kötelező hit- és erkölcstan, a nem református felekezeti iskolákban tanított református hittan illetve az óvodai hittan tanítása, annak megváltozott körülményei sok terhet rónak magukra a hitoktatókra és az egész gyülekezeti adminisztrációra. Ebben jobban ott kell állnunk lelkileg, anyagilag és imáinkban azok mellett, akik ezt végzik „kint a végeken”. (…) A gyerekdélutánok rendkívül fontosak abban, hogy az ovikban, iskolákban oktatott gyerekeknek gyülekezeti kötődése is legyen – bekapcsolódva a szorosan vett gyülekezeti gyerekmunka alkalmaiba. Ebben a KeReT-Konfi Délutánoknak is nagy szerepe van! 
 A 2016-ban hozott új szabályozás az ifjúkori konfirmálást illetően bátor, hisszük Istennek tetsző, elsősorban hozzáállásbeli változást hoz. 2016 ősze ezt igazolja. Az ún. KonfIFI csoport szárnyal, építő, sokszor felemelő alkalmakat élünk meg benne. Hadd emeljük bele 2017-es 



Kettőspont 19. szám  42. oldal 2016. Karácsony. Missziói Munkatervünkbe is ezt a szabályzatot – melyet a Presbitérium 15/2016. határozatával fogadott el: 
 1.) A konfirmációi felkészítés ezentúl az ún. KonfIFI csoportban történik. Ennek időpontja van: péntek késő délután, IFI alkalom előtt. 2.) Ebbe a csoportba folyamatosan jelentkezhetnek a konfirmációra készülök betöltött 12 éves kortól vagy a hetedik osztály megkezdésétől. 3.) Ebben a csoportban a tanítás, ismeretátadás mellett különös hangsúlyt kap a lelki formálódás, az elkötelezettségre nevelés, a keresztyén identitás művelése. 4.) Az alkalmak lehetőség szerint oldott, beszélgetős, ifis-jellegű formában folynak - azzal együtt, hogy a minden évre újólag elkészített tanterv mentén, mindenkor a Szentírást állítva középpontba. 5.) A konfirmációs órákra, azaz a KonfIfibe jelentkezők bizonyos "keretek" között járhatnak az alkalmakra, melyek a következők: I.) Az alkalmakról félévente 3 hiányzás a megengedett (beleértve az iskolai kötelezettségek vagy betegségek miatti elmaradásokat is). Amennyiben valaki ennél többet hiányzik, abban az évben még nem konfirmálhat, a csoportba természetesen tovább járhat.  II.) A konfirmációs felkészülés része a tavaszi KonfIfi Hétvége. Amennyiben valaki ezen nem vesz részt, abban az évben még nem konfirmálhat, a csoportba természetesen tovább járhat. III.) Minden tanévet vizsga zár - Pünkösdöt megelőzően, a presbitérium és az érdeklődő vendégek előtt, lehetőség szerint szombat délelőtt. A vizsgán való évenkénti részvétel feltétele a konfirmációnak. Aki abban az évben nem konfirmál, annak is részt kell vennie ezen. A kikérdezés nem személyenként, hanem csoportosan, jelentkezés alapján történik. A vizsgán bukás sincs - azonban része természetes módon annak a képnek, amit a konfirmációra készülő ifjú magáról kialakít. 6.) A konfrmációs felkészítés minden esetben a szülők bevonásával történik: nyitott alkalmak, év közbeni személyes visszajelzések illetve az évente egyszer (tavasszal) megtartandó Szülői értekezlet formájában. 7.) A konfirmáció feltételei (13 éves kortól lehetséges): I.) Előzetes elbeszélgetés a felkészítő lelkipásztorral és a csoport egy-két szolgálójával, melyben az ifjú kifejezi a konfirmációra való készségét, és visszajelzést kap önmagáról. lelki érettségéről. Ez a visszajelzés mindig bátorító, bíztató jellegű, de tanácsolhatnak a vezetők még egy év felkészülési időt vagy támogathatják a konfirmációra való jelentkezést. II.) A konfirmálás természetes feltétele a rendszeres templomba járás, és a KonfIfi alkalmakon való folyamatos és rendszeres részvétel (a megbeszélt keretek mentén). 



Kettőspont 19. szám  43. oldal 2016. Karácsony. III.) A konfirmáló ifjú vállalja, hogy az esedékes vizsgán bizonyságot tesz hitéről valamilyen formában (szabad szóval vagy egy általa előzőleg leírt szöveget felolvasva). IV.) A konfirmáló ifjú megígéri, hogy a KonfIfi csoport alkalmaira minimum még egy évig rendszeresen jár (a megadott keretekhez alkalmazkodva, odafigyel rá, imádkozva érte. V.) A konfirmáló ifjú azt is felvállalja, hogy a következő tanévben egy a KonfIfi csoporthoz frissen csatlakozó fiatalt  lehetőségei szerint segít, támogat). A konfirmálásnak nincs alsó időbeli korlátja értelemszerűen egy esztendő, míg felső korlátja nincs, lehet 1-2-3-4 vagy akár 5 év is. Amennyiben a konfirmációs felkészítésben résztvevő ifjú és szülei Isten előtt tiszta lelkiismerettel jónak látják gyermekük konfirmálását, az erre a felkészítők óvó, egyet nem értő megjegyzése ellenére, akkor  sor kerül arra. 8.) A KonfIfi tagjaitól a csoport iránt és az Istentiszteletre járás tekintetében elköteleződést várunk. Ugyanakkor, ha valaki csak érdeklődik az alkalom iránt, két alkalommal eljöhet minden elköteleződés nélkül. 9.) A felkészítést minden évben a lelkipásztor végzi, önkéntes teológus és ifis segítőkkel, annak anyagát minden évben ő állítja össze, minden évre új tantervet készítve.  
 Az IFI 2. (…) reméljük, 2017-ben újra felfrissül ez a csoport, és újra sok áldás színhelye lehet! Erre nézve igyekszünk több lépést tenni. 
 A munkatárs képzéssel kapcsolatban álljon itt egy idézet gyülekezeti tanulmányunkból: „A munkatársképzés fő útja az, hogy a már valamilyen szolgálatban állók figyelik és maguk mellé veszik azt, akiben egy jövendőbeli alkalmas munkatársat látnak az adott terepen, és lassan, beszélgetve (mentorálva), fokozatosan terhelve (eligazító szép modell ebben a KGRE HTK metodikája erre nézve a hatodéves képzésben) bevezetik az adott szolgálatba. Miután megismertük leendő munkatársunkat és a benne rejlő lehetőségeket, bölcsen, imádkozva, Isten vezetését kérve, előbb gyámolítva, tovább tanítva, esetleg valaki mellé érdemes szolgálatba állítani; majd pedig hagyni kell önállóan dolgozni – teljes bizalmat adva. Erre törekedjünk, természetesen képezve utódjainkat, hogy „inasainkból nőjenek ki mestereink”, „szárnysegédeinkből tisztjeink”…!” (Kybernetes 7.2./1.2.5.q) 
 A XVI. századi reformáció 500 éves évfordulója kapcsán szeretnénk hitvallásos iratainkat illetve Kálvin Institutio-ját valamilyen formában közelebb vinni közösségünk tagjaihoz... 
 A jövő év a presbiter választás éve, erre felkészül a presbitérium és a gyülekezet. 
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„A szeretet gyakran nem ismer mértéket, hanem mértéktelenül tékozolja önmagát. A szeretet nem érez terhet, nem veszi számba a munkát, többre igyekszik, mint amire az ereje futja, lehetetlent nem ismer, mert azt hiszi, mindenre képes, és minden szabad neki. Mindenre jó tehát, és sokat véghez visz, valóra vált, ott is, ahol kidőlne s elterülne az, akiben szeretet nem volna. A szeretet virraszt és ébren alszik, ha elfáradt, sem hagyja el magát, szorongattatván meg nem szorul, ha ijesztik, meg nem rémül, hanem akár az eleven láng és a lobogó fáklya, fölcsap, és bátran keresztül hatol mindenen.” 

(részlet - Kempis Tamás: Krisztus követése III/5/II.)  
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