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"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 páldául 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 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.
Álljon itt újra az a "látás", melynek alapján gondolkozunk, tervezünk immár nyolcadik
éve - benne, a többivel szoros összefüggésben, az ez évi téma:
1) 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).
2 ) MISSZIÓI ELKÖTELEZETTSÉGŰ, NYITOTT ÉS BEFOGADÓ GYÜLEKEZET, ahol a gyülekezet
tagjainak fontos, hogy a „kívül valók” bejöjjenek, és otthonra találjanak közösségünkben;

19/2. oldal

Budapest – Rákoskeresztúri Református Egyházközség Missziói Munkaterve a 2015. évre

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

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).
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).
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).
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)
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).
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)
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.
GYÜLEKEZETÜNK ÉLETE, HANGSÚLYA SZEMÉLYES ÉS KÖZÖSSÉGI TÖRTÉNETEINKBEN VAN,
melyekben magát Istent ismerhetjük meg, bennük Isten lenyűgözően szép munkájával
(“keze nyomával”) találkozhatunk, melyek tanúságtételként tanítják, emlékeztetik,
motiválják személyes és közösségi életünket.

(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...)

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;
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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! Legfőbb kiindulópontja maguk
az Evangéliumok (bennük különösen a Hegyi beszéddel, illetve a Krisztus himnusz. E két
említett újszövetségi részletet egyre inkább Jézus megismerése és kereszt(y)én
életvezetésünk alapjának látjuk – rengeteg Igehirdetés (sorozat formában is) hangzott el
ezekről!
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 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!
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Ahonnan indulunk - helyzetfelmérés és emlékeztetés
(Mérlegen a 2014-es év - a Missziói Munkatervben kitűzöttek alapján)
A 2014-es Munkaterv alapszövegét jelekkel ellátva vizsgáljuk meg: mit sikerült
elvégeznünk (" " jelölés); mi az, amit nem sikerült véghez vinnünk (" " jelölés); illetve
melyek azok, amiket nagyjából megcsináltunk, elkezdtünk (" " jelölés):
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?
Célunk ez volt: Értsük meg mindezt egyre mélyebben, és merjük felszínre hozni a
kérdéseinket, kétségeinket – és jussunk bizonyosságra, mind teljesebb egyetértésre,
egységre Krisztusban! Lássuk meg mindezekben a lehetőségeinket, értékeinket és
tennivalóinkat!
Alapigénk a Kol 2, 2-3 volt: „… hogy szívük felbátorodjék, összeforrva szeretetben, és
eljussanak a teljes bizonyossághoz vezető ismeret egész gazdagságára: az Isten
titkának, Krisztusnak ismeretére. Benne van a bölcsesség és ismeret minden kincse
elrejtve.”

Mindezekhez a következő eszközöket, a hangsúlyokat, az alkalmakat rendeltük hozzá:
1.) Az Igehirdetések tanító jellegét erősíteni
benne protestáns lelki örökségünk, elődeink megismertetése
illusztrációként, vagy egy-egy tanítás megvilágításában
János evangéliumáról kezdett sorozat folytatása
Nehémiás könyvének beemelése egy kisebb sorozat erejéig (az „építkezés”
témakörében)
2.) Az identitásunkról való gondolkodás, tanítás kiemelt alkalmai (az Igehirdetés
mellett):
Egy Munkatársi Hétvége az év első felében (mely megalapozhatja az
identitásunkról folytatandó gyülekezeti gondolkodást);
A Kérdések órája;
Nyári Gyülekezeti Tábor;
a Hitmélyítő Hét/Kurzus
és folytatjuk a Heidelbergi Káté felolvasását Istentiszteleteken
3.)
A „Kybernetes” gyülekezeti stratégiai tanulmány 2009-es változatának
újragondolása, átírása, megvitatása – gyülekezeti identitásbeli- és szolgálati
felfogásunkat megjelenítendő
További feladatok tervezett feladataink voltak:
KIEMELT FELADAT: A műszaki átalakításokra idén különös hangsúly esik
[ennek megtervezése a 2014-es Költségvetés megalkotásával párhuzamosan
történik]. Így 2014 a fizikai (és vele együtt a lelki) építkezés éve is, együtt
gondolkodás a jövőről, megállás Isten előtt, merre tovább?
A Műszaki Bizottság csapatmunkájának aktivizálása
A Gyülekezeti Diakóniai Persely rendszerének kialakítása
Újabb gyülekezeti tagok bevonása a szolgálatba…
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Továbbra is fontos cél, hogy a generációk közeledjenek még jobban
egymáshoz – közös alkalmakkal, egymás alkalmaiba való betekintéssel; de
elsősorban egyszerűen úgy, mint testvér a testvérhez…
Lelkipásztoraink aktívabb jelenléte a gyülekezeti közösség internetes
fórumain
A lelki kísérés – erőinkhez mért kiszélesítése (elcsendesedős napok,
délutánok formájában is…)
Gyerekénekeskönyv szerkesztése a gyerekmunka számára – internetes,
honlapunkon (is) elérhető formában.
Ifjúsági (gitáros) Istentisztelet – negyed- vagy félévenként
A Kiegészítő Énekeskönyv kibővített, javított változatának megtervezése és
kivitelezése (lehetőség szerint)
A Könyvterjesztés és a Könyvtár ügyeiben is – a sok jó momentum mellett
–szükséges a további tervezés
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 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.
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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.
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.
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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
⇒
Mód nyílt arra, hogy külön erre (is) kialakított teremben, az Istentisztelet
kihangosított formájában a kismamák kisbabáikkal részt vehessenek az
Istentiszteleten.
d) Internetes közvetítés, hanganyag (vezetői: Kelemen Zoltán presbiter és két fia 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
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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 meghívva a
patrónusok segítségével a nálunk keresztelt gyermekeket és édesanyjukat),
Hittanos Évzáró-, Új Kenyéri-, Hittanos Évnyitó-, Refomációs EvangélikusReformátus-. 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 óvoda (hitoktató: Sebőkné Babos Boglárka)
⇒
Csillagszem óvoda (hitoktató: Langstadler Flóra)
⇒
Összefogás óvoda (hitoktató: Langstadler Flóra)
⇒
Hófehérke óvoda (hitoktató: Sebőkné Babos Boglárka)
⇒
Csicsergő óvoda (hitoktató: Langstadler Flóra)
⇒
Napsugár óvoda (hitoktató: 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)
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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
2015ben............................................................................................................
.........................................................................................
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
⇒
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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
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 munkatársi csapatból
folyamatosan kiestek a munkatársak, míg végül a csoport összefogója (Jani
Lívia th.h., presbiter) két éves áldozatos vezetői munkája után kérte, "hadd
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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 pénteki alkalmak továbbra is 18.00-kor kezdődnének (de előtte már lehet
jönni beszélgetni, teázni...) Minden pénteki alkalomnak lenne egy
Házigazdája, aki köszöntené az alkalom elején a megjelenteket Igével,
idézettel, történettel vagy bármi mással... Az első két éneket is ő választja ki.
Mindemellett bármi kreatív, belőle fakadó dologgal készülhet (süti, Igés
kártya, rövid játék, bizonyságtétel, vers...) Ez a szolgáló a "régebbiek" közül
kerülne ki, bevonva, kipróbálva, érdekeltté téve őket... Minden alkalom előtt a
három vezető (és az alkalom Házigazdája) közös imával fohászkodik az adott
alkalomért
Havonta egy alkalommal "KÉRDÉSEK IFIJE" (havi első péntek) Ezen mindenki
⇒
hozhat magával egy olyan kérdést (egy hónapig lehet rajta gondolkozni
mindenkinek), ami őt foglalkoztatja. Majd az Ifi-alkalom elején elindulhat a
"frakció-gyűjtés" - mindenki a kérdésével meggyőzheti a többieket, hogy az
tényleg fontos téma. Arról szólna az Ifi-alkalom, amelyik kérdés a legnagyobb
tábort gyűjtötte. Ez több szempontból is motiváló lehetne. Az alkalmakat
Sóskuti Zoltán moderálná (távollétében: másik lelkész vagy hatodéves).
⇒
Az alkalmak tartói: a vezetői hármas (min. az alkalmak felében!); illetve a
régebbi ifivezetők és a mindenkori hatodéves. Időnként egy-egy alkalomra
(kb. negyedévente) felnőtt fiatal/vagy idős bizonyságtevőket hívnánk meg.
⇒
Az alkalmak témái, stílusa elsősorban a "régebbieknek" szóljon - a kevésbé
tapasztaltak majd lassan tanulnak, felzárkóznak
Az éneklést a vezetői hármas egyike (lehetőleg felváltva) tartja kézben.
⇒
Törekvésünk lenne egy elmozdulás a mind inkább elmélyült éneklés felé.
⇒
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)
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⇒
⇒

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 lenne többeket (új gyülekezeti tagokat,
Keresztkérdések kurzuson résztvevőket) bevonni...!
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 2013ban, 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.
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.
Imacsoport (vezeti: Cieklinszki 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.
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 kérdésekről. Ennek az
alkalomnak nagy értéke emellett maga a megléte: a gyülekezeti tagok
számára van fórum, ahol kérdezhetnek...
Imaháromszögek (összefogja: Sóskuti Zoltán lp.)
⇒

g)

h)

i)

j)

k)
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⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

⇒

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 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.
Egy rövid teológiai háttér az imaháromszögek rendszeréhez kiegészítésül:
1. Az imádság minden. Az imádságban találkozik Isten és ember. Isten
mindig jelen van - kérdés mindig az, hogy mi jelen vagyunk-e számára.
Az imádságban az ember Isten jelenlétét igyekszik komolyan venni kitéve magát annak, örömmel, szívből.
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2. A közösség megélése keresztyénségünk nélkülözhetetlen tere.
Találkozni azokkal, akik ugyanahhoz az Istenhez kiáltanak, akik
ugyanazt az Urat keresik - s akik ugyanúgy küszködnek, örülnek,
félnek, reménykednek, ahogyan mi. Ez a közösség készen van azok
között, akik Jézust keresik, hallgatják, szeretik - csak fel kell fedeznünk.
3. Mindnyájan személyes törődésre, személyesebb kapcsolatokra vágyunk
a gyülekezet közösségében. Alapvetően ennek a törődésnek a
megadása a gyülekezet lelkipásztorainak feladata – példát is adva
ebben. Ugyanakkor ez mindnyájunk lehetősége is egymás felé. Lelki
formálódásunkban különösen igaz az, hogy nem jó, ha magunkra
maradunk, lelki vezetőkre, kísérőkre, útitársakra van szükségünk: akik
kísérnek minket, akiket kísérhetünk.
4. Isten Igéjének olvasása lelki életünk fontos része - különösképpen az
"Ige Egyházában", ahogyan mi, reformátusok magunkról tartjuk. Az
Ige arról beszél, kicsoda Isten, kicsoda az ember, és miben áll e kettő
kapcsolata. Az Isten-ismeret és az önismeret tekintetében, és kegyes
életben járásra nézve minél mélyebben érdemes ismerni és érteni a
Szentírást. Ugyanakkor ez nem egyszerű kihívás: az Ige megértésében,
életünkre való alkalmazásában sokszor segítségre szorulunk. Ebben a
szószéki Igehirdetés, a különböző lelki alkalmak, segítő könyvek sokat
adhatnak, hogy ne csak olvassuk, hanem értsük és cselekedjük azt,
amire Isten Igéje hív.
5. A hitnek van egy nem elhanyagolható tapasztalati része. Mindenkinek
megvan
a
maga
életbeli,
hitbeli
tapasztalata.
Sok-sok
bizonyságtételünk van arról, amit Isten bennünk, velünk és általunk
elvégzett. Ennek a megosztása másokkal illetve ezek megismerése
sokat lendíthet lelki életünkön. Nagyon sokat segíthet egymás
példáinak megismerése abban, hogy miként élhetjük meg a
gyakorlatban azt, amire Isten hív bennünket.
6. Szükségünk van lelki formálódásunkban keretekre, formákra,
tudatosságra, fegyelmezettségre. Ezek nélkül nincs lelki fejlődés.
Törődnünk kell önmagunkkal, megtanulva reflektálni magunkra, a
bennünk zajló folyamatokra, és persze Isten Igéjére, munkájára és
másokra is.
Az

IMAHÁROMSZÖG mint forma, éppen e hat szükségünkben,
vágyakozásunkban, kereszt(y)én mozdulatunkban adhat segítséget
azoknak, akik ebben részt vesznek.
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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)

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).
„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.)
Gyülekezeti Buszos Kirándulás (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp. és Szabó Zsuzsa)
Evangélizáció – Pünkösd előtt (koordinálja: Sóskuti Zoltán lp.)
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.
⇒

g)

h)
i)
j)

19/16. oldal

Budapest – Rákoskeresztúri Református Egyházközség Missziói Munkaterve a 2015. évre

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 (koordinálja: 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 DebrecenNagyerdei gyülekezet példája indította el egy, a Reformátusok lapjában
megjelenő cikk révén…)
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5) Pásztori, diakóniai szolgálatok
a) Család- és beteglátogatások
⇒
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, Cieklinszki 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 2015ben - 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)

6) Kazuális szolgálatok
a) Keresztelések és előkészítésük – hozzá kapcsolódóan keresztelési patronáló szolgálat
b) Esketések és előkészítésük
c) Temetések és előkészítésük
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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
e)
f)
g)
h)
i)

j)
k)

presbiter, Soltész Sándor valamint koordinálja a Műszaki Bizottság: az előzők mellett Jani Sándor,
Sütő Julianna, Dr. Hajdú Csaba gondnok)
Internetes szolgálatok (benne szolgálnak: Kelemen Zoltán presbiter illetve Kós Tamás)
Gyülekezeti újság (szerkesztik: Kelemen Zoltán presbiter ill. Sóskuti Zoltán lp.)
Gyülekezeti könyvterjesztés (a Langstadler-házaspár és gyermekeik szolgálatával)
Kontroll-csoport – visszajelzés az Igehirdetésekre (többek között szolgálnak ezzel: Palásthy
Zsoltné, Cieklinszki Sándorné, Kovács Lászlóné, Harmatos János és alkalmanként többen mások)
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)
Pénzügyi munkacsoport (Szabados Ádámné pénztáros vezetésével – munkatársak: Dr. Hajdú
Csaba gondnok, Jani Sándor, Gyimesiné Zoltán Szemerke, Oláh Attila, Sóskuti Zoltán lp.)
Hivatali adminisztrációs szolgálatok (Sóskuti Zoltán lp. és Szabó Zsuzsa koordinálásával benne
szolgálnak: Sebőkné Babos Boglárka lp., Selmeczi Csilla, Tóth Sándorné)
Gyülekezeti könyvtár (felelősei: Gyimesiné Zoltán Szemerke és Sütő Julianna)
Lelki könyvek kölcsönzése (Szabados Ádámné)

l)
m)
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) Lónyay utcai Református Gimnázium tanárai felé végzett spirituális lelkészi szolgálat egyházmegyei
megbízással illetve Igehirdetés iskolai évnyitón (Sóskuti Zoltán lp.)
b) Más gyülekezetekben végzett szolgálatok lelkipásztoraink által (többek között pl. Bp. Soroksár-Újtelepi
Missz. Ref. Egyhk. - evangélizáció; Dunaharaszti Ref. Egyhk. - nyári táborában előadás; Bp. Fasori
Ref. Egyhk. illetve Bp. Klauzál téri Ref. Egyhk. - igehirdetői szolg.; Kulcs-Rácalmási Missz. Ref. Egyhk.
- előadás; valamint a Bp. Káposztásmegyeri Ref. Egyhk. - előadás, áhítat
c) Részvétel illetve előadás egy protestáns Lelkiségi Műhelyen (Sóskuti Zoltán lp.; Sebőkné Babos

Boglárka lp)
d) Szív Közösség (Sebőkné Babos Boglárka lp)
e) Részt vállalás a KGRE HTK hatodéves teológus képzés mentori feladatában - 2013/14-ben Mészáros
Kata. 2014/15-ben Szabó István mentorálásával (Sóskuti Zoltán lp.)
f) Bp. Káposztásmegyeri Ref. Egyhk. Kreatív Anyanapján áhítat, előadás
g) Egyéb más külső szolgálatok

Budapest, 2014. november 9.

Dr. Hajdú Csaba

Sóskuti Zoltán

gondok

lelkipásztor
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