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a rákosmenti evangélikusok
értesítője

Az idős János apostol, amikor a maga evangéliumát írja, már ismeri a másik hármat. 
Ezért ő nem tartja szükségesnek, hogy újra elmondja a karácsonyi történéseket, hogy 
beszámoljon a pásztorok élményéről, a keleti bölcsek útjáról, a jászolbölcsőről. Ő a 
karácsony jelentőségét, jelentését írja meg, s ezzel a titkok titkát, minden dolgok kellős 
közepét fedi fel: a Logosz testet öltött. Emberi testet. Egészen egyszerűen: ilyen lett az 
Isten, amikor emberi testben jelent meg. Így fordította le önnönmagát az emberi szív és 
agy, az emberi élet számára. Hogy némi fogalmunk legyen Róla, emberként leplezte le 
önmagát… az Ige, a Logosz testté lett; és újra és újra, bennünk és általunk testté akar lenni.

Gyökössy Endre

Ma is közöttünk él!
Az Ige testté lett, itt élt közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét…

(János evangéliuma 1,14)
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ÁDVENTTŐL VÍZKERESZTIG 
Nagyné Szeker Éva

Az egyházi év maga Krisztus, aki évről évre mérhetetlen irgalmas- 
ságának az útját járja

Kr. u. az I. században a vasárnap volt az ünneplés napja. Az egynapos egyházi év 
kifejezés furcsának tűnhet számunkra, pedig keresztyén elődeink egyetlen napon, a 
vasárnapon élték át újra, gondolták végig az egész megváltást, Krisztus művének drá-
ga ajándékát. A keresztyénüldözés időszakának elmúltával, a IV. századtól azonban 
minden alkalmat megragadtak arra, hogy minél többször, apró részletességgel tehes-
senek tanúságot a Megváltóról, a feltámadt Krisztusról. A VII. század óta pedig, már 
ünnepkörökbe rendezve, szimbólumokkal és hagyományokkal színesítve, a liturgikus 
év 12 hónapnyi tanítása segít minket ebben.
A karácsonyi ünnepkört ádvent nyitja meg és a vízkereszti időszak zárja le. Még emlé-
kezhetünk ádventre, mert még a két ádvent között élünk! Az első ádvent a bűnbeesés 
utáni ígérettel – a Megváltó eljövetele – kezdődött, és az első karácsonyig, az ígéret be-
teljesedéséig tartott. A második ádvent mennybemenetel napján kezdődött, amikortól 
pedig ígérete – újra eljön ítéletet tartani a világ felett – beteljesedését várjuk.

Ádvent 1. vasárnapja: az új kezdet, a megtérésre hívó szó

Abban segít minket, hogy valamit elindítson bennünk. Elindítson tiszta, nemes szándé-
kot, igényes, jó elhatározást, életünk irányának újra gondolását. Fontos, hogy valami 
megmozduljon bennünk, körülöttünk és általunk is. 

Ádvent 2. vasárnapja: ítélet előtt, kegyelem alatt

Az emberek általában szeretnek lépést tartani a fejlődéssel, hiszen erről szól az egész 
modern világunk. A körülöttünk levő dolgok gyors fejlődése közepette, vajon hogyan 
fejlődik a bennünk lévő lélek? „Körülöttünk néma, vak sötétség, gyűlölség átka a szí-
vekben, szűkölködünk lelkiekben.” (Baja Mihály: Ádvent)

Ádvent 3. vasárnapja: senki meg ne tévesszen titeket

Tudjuk, hogy az éhséget, a szomjúságot, a pihenés igényét nem lehet következmények 
nélkül figyelmen kívül hagyni. De a lelki karbantartás szükségét sem. Nem ezen kell 
időt spórolni. A lelki élet nélküli lét olyan, mint egy alap nélküli ház, csak idő kérdése, 
mikor omlik össze. „Oltsátok ki a lelket, a prófétai beszédet ne vessétek meg.” (1Thessz 
5,19)

Ádvent 4.vasárnapja: menjetek eléje örvendéssel!

„Ó, gyere be, béke, Hajszolt lelkem hajlékába, Fáradt lábam, hajlott hátam Bús Bet-
lehemébe!” (Kacsó Sándor: Ádvent a lágerben) Elindult-e valami bennem a négy hét 
alatt? Ha csak annyi, hogy beismertem, vannak még szőnyeg alá sepert, megoldatlan 
lelki dolgaim, máris jó az irány. A többit elvégzi az érkező szeretet és kegyelem. 
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Szenteste: a megígért Megváltó

„Világmegváltó Jézusunk, Akit a kelő fény előtt, mint felségének felesét, a mindenható 
Atya szült” (Himnusz, IV–VI. sz.) Jézus öröktől fogva tervezett születése tény. Szemé-
lyét csak úgy lehet megérteni, ha végig gondoljuk Istennek az emberekkel kapcsolatos 
tervét.

Karácsony első ünnepe: a testté lett ige

Jézus születésének eseményét nem lehet elmondani anélkül, hogy el ne helyeznénk 
magunkat a történetben. El lehet mondani meghatódottan, felszínre hozva rejtett ér-
zelmeket. Talán nem is baj, ha kiderül, hogy azt érezzük, mégiscsak ahhoz tartozunk, 
aki szeretetével megváltotta és megváltoztatta a világot. 

Karácsony másodünnepe: az új életre indító szeretet

„Asszonyom ha volna 
Anyám ha volna 

Otthonom ha volna 
Szerelem ha volna
Szeretet ha volna

Békesség ha volna
Karácsonyom volna!” 

(Bartis Ferenc: Karácsonyi regős ének) 

Szeretethézagos életünk, lelkünk számára Istennek Jézusban megjelent szeretete  
segít „megírni” ezt a verset fordítva. Van karácsony – van minden jóra lehetőség.

Újév: mindent Jézus nevében cselekedjetek!

Az Ószövetségben a sátoros ünnep nyolcadik napja különösen is hangsúlyos volt. Ka-
rácsony ünnepének is van nyolcada, a „kiskarácsony”, azaz az újév. Ez Jézus templomi 
bemutatásának, névadásának a napja. Azt hangsúlyozza, hogy Jézus hatalma alatt 
járhatunk az új évben is. „Nincs üdvösség senki másban. Mert nem adatott más név az 
ég alatt az embereknek, amelyben üdvözülhetnénk.” (ApCsel 4,12)

Vízkereszt ünnepe: a Világ Világossága

Pásztoroktól tudósokig sokan keresték, és találták meg reményeik és a várakozásaik 
beteljesülését a Betlehemben megszületett Megváltóban. Az istenkeresés sohasem 
volt könnyű, ma sem az, de ma is égetően fontos kérdés. Számolnunk kell Jézussal, 
nem élhetünk úgy, mint ha soha nem létezett volna.

„Ó ha most mindent itthagynék, mennék a csillag után, mint rég a három királyok bet-
lehemi éjszakán! …Jaj és mire odaérnék, hova a csillag vezet, te már függnél kereszten 
és a lábad csupa seb…” (Babits Mihály: Csillag után)

Mert az egyházi év maga Krisztus, aki évről évre mérhetetlen irgalmas-
ságának az útját járja. 
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MENTHETETLEN ÜVEGGÖMBÖK? 
Bősze Veronika 

„Még a gólya is, az égen, tudja költözése idejét, a gerlice, a fecske és a daru is vigyáz, 
mikor kell megjönnie, csak az én népem nem ismeri az ÚR törvényét.” (Jeremiás 8,7) 

Az ember tudja, mi a dolga. Tudjuk, hogy ha minőségi munkát akarunk nyújtani, arra fel 
kell készülnünk, tudnunk kell, mit is és hogyan is akarunk csinálni. Tudjuk azt is, hogy ha 
jó iskolába szeretnénk bekerülni, kitartóan kell bújnunk a könyveket, és minden kitartá-
sunkat bele kell adnunk a tanulásba. 

Azt is tudjuk, hogy keresztyénként hogyan és miként is kellene élnünk. Tudjuk, hogy a 
vasárnap az Úr napja. Tudjuk, hogyan is hangzik a tízparancsolat. Tudjuk, hogy Isten 
a mi mennyei Atyánk, akinek mi vagyunk a legeslegdrágább kincsei, ezért úgy vigyáz 
ránk, mintha szép, vékonyfalúra fújt üveggömbök lennénk, amelyeknek a belsejébe az 
egész életünk bele van rejtve. Óv minket, két keze közé vesz. Megtanít minket arra, 
hogyan is kell tennünk azért, hogy ez a törékeny kis üveglap, amely elválaszt minket 
a külvilágtól, épp maradjon. Megtanít arra, hogyan tudunk ebben a kaotikus világban 
csak rá figyelni. Megtanít arra, hogyan kell a másik ember felé szeretettel, békességgel, 
türelemmel odafordulni.

Néha olyan nehéz azt megtenni, amit Isten elvár tőlünk. De ez olyan elvárás, mint a 
szülőké: szeretetteljes, bizalommal megtöltött, biztonságos elvárás, amely csak annyi 
terhet rak ránk, gyermekekre, amelyet biztonsággal el is tudunk hordozni. Jeremiás a 
madarak vándorlását hozza fel példának: a madarak mindig tudják, hogy melyik év-
szakban kell elindulniuk, s melyik irányba, hogy biztonságban legyenek és legyen szá-
mukra egész évben megfelelő hőmérséklet, és táplálék. A nagy kérdés az, vajon, mi, 
emberek tudjuk-e, hogy mikor és merre is kell elindulnunk ahhoz, hogy még időben, az 
éhhalál előtt odaérjünk a megfelelő táplálékforráshoz.  

Amikor otthon vagyok, és elindulok, hogy találkozzam egy barátnőmmel, mindig meg-
kérdezik, mikor érek haza. Tudják, hogy ha otthon vagyok, a családi házban, nagy baj 
nem történhet velem. Ha probléma jön, ha nem is egyedül, de közösen meg tudjuk 
oldani. Hazatérni, hazaérni… visszatérni oda, ahol minden kezdődött. Újra megtalálni 
az origót, vagyis Istent. Teljesen más érzés fog el, amikor arra gondolok, hogy a csa-
ládi otthonba térek haza, és megint más, ha az Istenhez visszatérésre gondolok. Az 
elsőben a materiális hazatérés képei ugranak be: a kapu zörrenése, az otthon illata, a 
konyhaasztalnál kávézó szeretteim. Az Istenhez visszatérésben a lelki hazatérés jelenik 
meg előttem. Testemet és lelkemet teljesen eltölti a nyugalom, a béke, a biztonság érzete.

Ádvent van! Az emberek szívében ilyenkor kicsit bátrabban ég a remény lángja a jövővel 
kapcsolatban. Az életünk folyamán azonban vannak olyan pontok, amikor ez a remény-
láng épp csak pislákol. Amikor a nehézségek idején nem értjük, mi is történik, mert nem 
látjuk, hova vezet ez az akadályokkal, hegygerincekkel telitűzdelt út! A vékonyfalú üveg-
gömbünk megsérül, úgy érezzük, menthetetlenül. De ekkor meglátjuk Istent az út végén, 
aki a pókhálósra repedezett kis üveggömbünket óvatosan tenyerébe veszi, és így szól:

Cseppet se félj, gyermek,
Nincs az a bűn, és nincs az a vád,
ami kidobna innen, 
ide mindig hazatérsz!

Agnus Dei – (Lift! zenekar) 

Tudod, hogy mindenem a tiéd.
Töltekezz belőlem, 
Cseppet se félj, én megtartalak a nevemér’.
És az én nevem ér!”*
Ámen
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SZEMÉLYESEN NEKED SZÓLÓ ÜZENET 
B. Pintér Márta

„Ne féljetek, mert íme, hirdetek nektek nagy örömet, amely az egész nép öröme lesz: 
Üdvözítő született ma nektek, aki az Úr Krisztus, a Dávid városában.” (Lukács 2,10–11)

Karácsony izgalmához régen hozzátartoztak a ké-
peslapok. Különösen, ha széles ismeretségi körrel 
rendelkezett az ember. Emlékszem, gyerekkoromban 
mindig türelmetlenül bontottam fel a külföldről érkező 
borítékokat. Kívül a karácsonyi időszakhoz illeszkedő 
bélyegek, belül az ámulatba ejtő, színes képeslapok! 

Sajnálom a fiatalokat és mai magunkat, akik az inter-
net segítségével küldözgetjük egymásnak jókívánsá-
gainkat. A korszerű technika megkönnyítette a dol-
gunkat, hiszen egyetlen kattintással akár több tucat 
ismerősünkhöz is eljuttathatjuk karácsonyi sorainkat. 
Így ugyanakkor a személyesség varázsa eltűnik. 

A kézírással írt képeslapoknak éppen ebben volt az 
ereje, hogy azokat a sorokat nekünk írták. Ha mégoly 
szokványos jókívánságok is voltak, míg papírra vetet-
ték, íróik ránk gondoltak. Ahogyan annak a borítékba 
rejtett képeslapnak a küldője is, amely Amerikából 
érkezett a szüleimnek, már nem is emlékszem, mikor, de bizony régen. A lapon egy 
festmény volt látható, amely a megszokott jelenetet ábrázolta: a kis Jézust, ahogyan pi-
hen anyja karjában. Valami mégis roppant furcsának tetszett a képen. A Mária karjában 
nyugvó kisded sötét bőrszíne eltért az addig látott ábrázolásoktól. A kis Jézus fekete! 
– hökkent meg a család a kép láttán. 

Pedig nagy igazságot tárt fel alkotásával a művész. Azt, hogy Jézus mindenkié. Sza-
badítója a feketéknek, az Ázsiában élőknek és minden nép gyermekének, bármerre is 
éljenek e színes földgolyón. A festő jól érzékeltette Istennek ezt a mindenki felé áradó, 
válogatás nélküli szeretetét. 

Hiszen az angyalok éneke, a szabadítás örömhíre is kivétel nélkül mindannyiunk felé 
hangzik: Üdvözítő született ma nektek! Isten Jézusban a legszemélyesebben nekünk 
szóló üzenetet adta át arról, hogy egyen-egyenként mennyire fontosak vagyunk a szá-
mára.  

Az angyalok híradásában még többes szám szerepel. A pásztorokat még együttesen 
bátorították az égi küldöttek. Ám a Szentírás bizonyság arra, hogy Isten szeretete az 
egyes embert átölelő valóság. Emlékszünk, Jézus is mennyire személyre szólóan szólt 
az emberekhez és szabadította fel őket különféle lelki béklyóikból? Ragaszkodott ah-
hoz, hogy egy mások által mellőzött koldust, a vak Bartimeust hozzá vezessék, és a 
bűnbánattal hozzá jövő parázna asszonyt, Simon farizeus neheztelése ellenére, kitün-
tette figyelmével, sőt bátorította : „Asszony, megbocsáttattak a te bűneid.” (Lukács 7,48)  
És ott, a Golgota hegyén is egyetlen ember, a lator felé hangzott az ígéret: „Bizony mon-
dom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.” (Máté 27,33)

Karácsony üzenete sem egyszerűen nekünk szól, hanem személyesen neked és  
nekem, kedves testvérem.  Ezért örömmel hirdetem:  
Ne félj, mert Üdvözítő született ma NEKED, aki az Úr Krisztus!
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„Kis kavicsként is szeretek ott lenni” – vallja Zsigmond Ildikó, aki a vasárnapi 
gyermekbibliakörön, otthon és a munkahelyén is igyekszik sugározni azt a sze-
retetet, amelyet Istentől kap, és amelynek segítségével élete hullámvölgyein is 
sikerül átlendülnie.

Már fiatalon más irányba indult az életed, mint ahogyan elképzelted…

Az egyetemre egyenesnek látszott az út, de el kellett fogadnom, hogy édesapám beteg-
sége miatt más utat kell választanom, és miközben felváltva ápoltam szüleimet, dolgoz-
ni kezdtem. Hálával is tudok már erre gondolni, mert értékes életet élhettem, amelybe 
a barátok, színház, zene, néptánc is belefért. Humoromat, kreativitásomat is sikerült 
megőriznem. Hitéletemnek csendes, magányos szakasza volt ez. Meghatározó volt 
számomra a szülészeten végzett munka a formálódó családokkal. Így az ELTE szociális 
munkás szakára jelentkezem, ahol az alapítóktól tanulhattunk. Végül szociális munkás-
ként egy pszichológus teamben csoportokat vezettem és a SOTE-n elvégeztem a men-
tálhigiéné szakot. Az „élet dolgai” ismét közbeszóltak: megszüntették a munkahelyemet. 

Hogyan és hova tudtál továbblépni?

Újabb újrakezdés jött az életemben. Szüle-
tésem napján Jézusnak Nikodémussal az 
újjászületésről, újrakezdésről való beszélge-
tése volt a kijelölt igeszakasz. Sok vívódás, 
dacos kiabálás, kérdés és miért után nehéz 
volt lecsendesedni az „újratervezéshez”.
Nem is vettem észre, hogy az Úr elém rak-
ta a válaszokat, mint egy kirakós játékban. A 
fő motiváló erő a családom és a hitem volt. 
Figyeltem az Úrtól kapott jelekre. A Biblia 
mindennapi olvasmányom lett. Nehezítet-
te mindezt, hogy kisóvodások voltak még 
a fiaim. Látták rajtam a megpróbáltatások 
hatásait. Ez fájdalmasan érintett, dacosabb, 

dühösebb lettem. A megbocsátás volt a legnehezebb. Ma már látom, emberi léptékkel 
gondolkodva nehezebb a továbblépés. Egy betegség után, látva a diagnózist, utólag 
szembesültem azzal, min segített át az Úr. Hatalmas ereje volt. Érezhetem: én kétszer 
konfirmáltam. A szembesülés volt az első, Istentől való megerősítés. Új utamon Isten 
a szeretetét, Jézust, az Ő szelíd és bölcs példáját és a gyermekeket adta társamul, 
segítőként. A gyermekek szeretete, őszintesége, az, ahogy kimondanak nagy igazsá-
gokat, értik az örömhír lényegét, áthatott, és amiről addig úgy éreztem, hogy nehezíti 
a dolgomat, végül az segített. János, a férjem is mindig ott állt mellettem szeretetével, 
humorával, pótolhatatlan bölcsességével.  Példája erősítette meg bennem a csendesen 
végzett szolgálat jelentőségét. Mindig lényeges volt számomra, hogy a munka mellett 
a család maradjon az első, a fontosabb. Ezért választottam az ügyeleti asszisztensi 
munkát. Időnként megvisel, van, amihez nem lehet „hozzászokni”, a körülmények sem 
kedvezőek, és nehéz emberi sorsokkal találkozunk. Most az motivál, hogy a gyerekeim-
mel így tudok több időt tölteni. Fiaim, János és Balázs a Podmaniczky általános iskola 
tanulói. Lelkes, vidám szolgálattevőként belenőttek gyülekezetünk életébe.

CSENDES SEGÍTŐKÉNT FÉNYT GYÚJTANI 
Interjú Zsigmond Ildikóval, a gyermekbibliakör vezetőjével
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Miért választottátok az evangélikus iskolát a gyermekeiteknek?

Bíztam benne, hogy az iskola légkörét áthatja a keresztény értékrend, szemlélet. Gon-
doltam, itt a gyermek bátran kérdezhet és a megfelelő válaszokat kapja, mert a pedagó-
gusoknak is fontos, hogy megbeszéljék a gyerekekkel, ha valami nagyon foglalkoztatja 
őket. Az iskolalelkész fáradhatatlan szolgálata is áldott kincs ebben. Az iskola szeretet-
teljes, gyermekközpontú, és látom, hogy a pedagógusoknak sok áldott plusz energia 
kell ehhez rengeteg egyéb feladatuk mellett. 

Hogyan kapcsolódtatok be a gyülekezetbe?

Egy egyetemi csoporttársam, egy lelkészlány javasolta a kerületbe költözésünk után, 
hogy Keresztúron keressük meg Kovács Áron lelkészt. Áron lelkesen körbevezetett 
minket a templomban. A fiúk is azt mondták, jó helyen vagyunk. Apróbb szolgálatokat 
találtunk ki, amiben együtt vettünk részt. Például a templom körül kertészkedtünk. Fo-
kozatosan bekapcsolódtunk a különböző programokba, szolgálatokba. Ettől az évtől én 
koordinálom a gyermekbibliakör-vezetők lelkes csapatát.  

Mesélj a gyermekbibliakör alkalmairól!

A vasárnapi istentisztelet ideje alatt, a keresztúri templomban szervezzük a foglalkozá-
sokat.  Megismerünk egy bibliai alakot, akin keresztül Isten szólt, hatott a többi ember-
re. Igyekszünk az adott történet vonatkozásait a saját életünkben is felfedezni, ezzel is 
a keresztény értékrendet erősíteni a gyerekekben. A gyülekezeti élet mindennapjaira, 
ünnepeire is kitérünk. Nem sulykoljuk a mondanivalót, hanem hagyjuk, hogy a gyerekek 
maguk ébredjenek rá, mit akar Isten üzenni nekünk. Tanulságos, amikor a gyerekek 
egymásnak adnak válaszokat, mesélik el tapasztalataikat. Közben vidám légkörben 
kézműveskedünk, kreatívkodunk. Óvodások, kisiskolások, konfirmáció előtt álló gyere-
kek vannak a csoportban, és mindenki megtalálja a neki való feladatot. „Kis kavicsként” 
egy olyan alapot, hátteret szeretnénk nyújtani a résztvevőknek, amellyel könnyen bele-
nőhetnek a gyülekezet életébe, amely így része lesz életüknek. A gyerekek összekötik a 
családot a gyülekezettel. A családi istentiszteletekkel, a gyermekdélutánokkal lett teljes 
ez a kör. 

Te magad miből táplálkozol?

Hálás vagyok Isten türelmes szeretetéért, a kapott kegyelmekért, ajándékokért. Jézus 
szelíd bölcsességének, szavainak, tetteinek megismeréséért is. Ez késztet a tovább-
adásra, szolgálatra. A családom hatalmas erőforrásom. Naponta hálát adok, hogy 
hozzájuk tartozhatok. Munkám során is megismerhettem hálára késztető embereket. 
Az Evangélikus Missziói Központ munkatársaival való kapcsolat is pótolhatatlan szá-
munkra. Meghatározó személyiségeket ismerhettünk meg bennük, és a közös szolgálat 
mentén is. A zene is nagy erőforrás családunkban, és sokat olvasunk. Sokszor hall-
gatom Böjte Csaba, Cseri Kálmán igehirdetéseit. Mostanában Phillip Yancey könyveit 
olvasom. A keresztény irodalom humoros, magával ragadó, őszinte vonalát képviseli 
számomra Adrian Plass. „Nagyon jó keresztyén lennék, ha időnként nem zavarnák meg 
mások az életemet” – mondása szállóige lett. Istennek hála a gyülekezetünkben is meg-
ismerhettem sok, a hitben megerősítő hatású embert, családokat. Különböző korosz-
tályok együtt vesznek részt a gyülekezet építésében. A gyerekekkel végzett szolgálat 
mentén kaptam azt a megerősítést, hogy legyünk csendes segítői az emberek életében 
a fények gyújtásának, mert a körülöttünk sűrűsödő sötétséget a legkisebb fény is képes 
megtörni.

Készítette: Koczor Kinga
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2018. október elején a lelkészi munkaközösség ülése Rákoskeresztúron volt. Különle-
ges volt visszamenni a Bakancsos utcába, két hónappal a költözésünk után. A bejárati 
ajtónál a mellékelt kép fogadott. A csengőn már nincs rajta a nevem – logikus, hisz már 
nem lakunk ott –, de azért még látszódik az elmúlt hét év lenyomata. Ahogy ezt meg-
láttam, rögvest meg is örökítettem, mert azt éreztem: ez teljesen passzol a pillanatnyi 
élethelyzetemhez. Már nem vagyunk a 17. kerületben. Vittem is magammal, és talán 
hagytam is itt értékes emlékeket. Az elmúlt hét esztendő nagyon meghatározó időszak 
volt számomra: hat éve volt az esküvőnk, három éve született Marci fiunk, két éve volt 
a keresztelője… és még rengeteg más, ezekhez képest apróbb, de jelentős történés, 
amelyek mind meghatározzák gondolkodásomat, érzéseimet. Ezekhez a fontos ese-
ményekhez sorra kapcsolódnak olyan nagyszerű élmények, amelyek a rákoskeresztúri 
egyházközséghez, az itteni gyülekezeti tagokhoz köthetők. Benne éltünk egy gyüleke-
zetben és az itt megélt emberi kapcsolatainkon keresztül nagyon sok áldást kaptunk. 
Beszélgetések és találkozások, amelyek formáltak, alakítottak, örömmel töltöttek el 
vagy éppen nagyon elgondolkoztattak. 

Amikor visszagondolok a Rákosmentén eltöltött időre, megannyi érzés és gondolat 
kavarog bennem. Nem is tudok egyet vagy kettőt kiemelni, mert órák hosszat tudnám 
sorolni a fontos élményeimet. Ha összegezni próbálom mindazt, amit ott megéltünk, 
akkor azt kell, hogy mondjam, nagyon értékes évek vannak mögöttem. Az emberi ta-
lálkozások, barátságok tették ezt értékessé, mert ezeken az emberi kapcsolatokon 
keresztül is megtapasztalhattam valamit Isten szeretetéből. 

Amennyiben csupán a számok tükrében nézem az elmúlt éveket, magam is elcsodál-
kozom az adatokon: 7 év alatt több mint 800 istentiszteleti alkalom, 2500-nál több hit-
tanóra, majdnem 50 temetési szolgálat és körülbelül ugyanennyi keresztelő, több mint 
egy tucat esküvő, legalább 200 ifi- és konfirmációi óra, még ennél is több bibliaóra, 
6 ifis tábor, nagyjából 30 presbiteri ülés, és ki tudja, mennyi beszélgetés, találkozás. 
Mindez nagyon sokat jelentett számomra.

A Bakancsos utcai csengőn ott maradt a 
nevem lenyomata. Nem tudom, kinek mi-
lyen emlékei vannak velünk, velem kapcso-
latban. Azt remélem, hogy tudtam valami 
értékeset hozzá tenni a gyülekezet életéhez. 
De ami a legfontosabb: bízom benne, hogy 
tudtam valamit közvetíteni abból a krisztusi 
szeretetből, amely mindannyiunk számá-
ra a valódi erőforrás és élet. Köszönöm az 
Úristennek ezeket az éveket, és köszönöm 
a gyülekezetnek azt a szeretetet, amellyel  
körül öleltek bennünket.  

HÉT ESZTENDŐ LENYOMATA… 
Kovács Áron
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A 95 tétel nyilvánosságra hozatalával Luther 
felhívta magára a figyelmet. Azon kívül, hogy 
megküldte egyházi feljebbvalójának, Bran-
denburgi Albrecht bíborosnak, aki egyszerre 
viselte Mainz és Magdeburg érseke, valamint 
Halberstadt püspöke címét, az írás nyomdai 
kiadásban rohamosan terjedt egész Német-
országban. A dominikánus rend, amely „ha-
gyományosan” ellenfelet látott az ágosto-
nosokban, ahová Luther is tartozott, és sok 
inkvizítort is adott az „igaz hit védelmére”, 
azonnal eretnekséget kiáltott.

Időközben az öregedő Miksa császár szerette volna a választófejedelmeket megnyerni 
annak, hogy halála után támogassák Károly unokaöccse császárrá választását. Ezt az 
ígéretet a szász herceg, Bölcs Frigyes vonakodott megtenni, és ezzel elnyerte a pápa 
tetszését, aki szintén rossz szemmel nézte, hogy az akkor már amúgy is nagyhatalmú 
Károly, Spanyolország és Nápoly királya a Német Birodalomra is kiterjessze hatalmát. 
Így Frigyes könnyebben felléphetett Luther védelmében, aki pedig nagyban hozzájárult 
a fiatal wittenbergi egyetem hírnevének erősítéséhez.

Ennek ellenére Luthert 1518. augusztus 7-én Rómába idézték, hatvan napon belül meg 
kellett volna ott jelennie. Luther tudta, ha elmegy Rómába, ott a sorsa börtön vagy 
máglya lesz. Végül a pápa Cajetan bíborost bízta meg Luther kihallgatásával, aki ép-
pen az egyházfőt képviselte a török elleni fellépés tárgyában Augsburgba összehívott 
birodalmi gyűlésen.

Luther úgy indult el gyalog Wittenbergből Augsburgba, hogy készen állt a halálra. Úgy 
érezte, hogy Isten szembe állította őt, szegény szerzetest a birodalom és az egyház 
hatalmasságaival. A kihallgatásra 1518. október 12–14. között, több alkalommal került 
sor. Cajetan a 95 tétel visszavonását követelte, különösen is az 58. pontot kifogásolta, 
amelyben az egyház kincse kapcsán így szól: „De nem is Krisztus és a szentek érde-
meiről van szó, hiszen azok mindenkor, a pápa közreműködése nélkül is, munkálják a 
belső ember számára a kegyelmet, a külső ember számára pedig a keresztet, a halált 
és a poklot.” Cajetan számára azért volt ez elfogadhatatlan, mert ez az állítás kétségbe 
vonta a pápa egyedüli hatalmát arra, hogy búcsút, azaz bűnbocsánati akciót hirdes-
sen. Luther viszont azt hirdette, hogy az egyház kincse az evangélium, amely hirdeti 
mindenki felé a bűnbocsánatot, az ingyen kegyelmet.

A bíboros a tételek visszavonását követelte, Luther pedig azt mondta: „nem vonhatok 
vissza semmit, ha csak valami helyesebbre meg nem tanítanak, mert a Szentírástól el 
nem térhetek”. Cajetan ezzel zavarta el: „Eredj! Vond vissza a tételeidet, vagy vissza se 
térj!” Luther a második parancsot fogadta meg. Staupitz, Luther rendi elöljárója lovat 
szerzett neki, és – bár a város minden kapuját őrizték – Luthert megszöktette Augsbur-
gból. Cajetan később így nyilatkozott Lutherről: „Ennek a barátnak mély nézésű szemei 
vannak, a fejében pedig csodálatos gondolatok.”

Ennek ellenére Luther küzdelmei az egyházi és világi felsőbbségével szemben még 
csak ezután kezdődtek igazán.

AZ AUGSBURGI KIHALLGATÁS 
Zászkaliczky Pál



KERESŐ SZÓ   2018. november10

MI TÖRTÉNT NÁLUNK? – PÜNKÖSDTŐL ÁDVENTIG

Sámel László

KOLUMBÁRIUM
2018. június 17-én ünnepi istentiszteletet keretében szentelte fel Gáncs Péter nyugal-
mazott püspök a rákoskeresztúri templom mellé építtetett kolumbáriumot. A gyüle-
kezet urnatemetője Masznyik Csaba építészmérnök tervei alapján készült. A szentelési 
ünnepen finn testvérgyülekezeteink tagjai is részt vettek Raumából és Noormarkkuból. 

Az urnahelyek megváltásával kapcsolatban várunk mindenkit a lelkészi hivatal nyitva 
tartási idejében, hétköznaponként 9–13 óra között, vagy a lelkészekkel történt 
előzetes egyeztetés után (tel.: 06 -1-256-4224).

HÓNAP 2018 Dátum Esemény

MÁJUS

21.
A pünkösdi áldozati adományt a gyülekezet működésének fe-
dezetére kértük, ezen a címen 1.423.500 Ft érkezett be. Isten 
áldása legyen az adakozókon!

26.
Gulyásfőzés a „Podi”-ban. Gyülekezetünk presbitériumából 
többen részt vettek a Podmaniczky János általános iskolánk 
által szervezett versenyen. 

JÚNIUS

06. Bibliakörök évzárója Rákoscsabán. Az alkalmon levetítettük  
Richly Zsolt Lutherről készített animációs filmjének újabb részeit.

2–16. Iskolások bevonásával és több presbiter segítségével lefestettük 
a rákoskeresztúri parókia kerítését.

3–18. Raumai és noormarkkui testvérgyülekezeteink látogatása és 
vendégül látása 

17. A kolumbárium felszentelése Gáncs Péter nyugalmazott püspök 
szolgálatával

AUGUSZTUS 05. Kovács Áron másodlelkész búcsúszolgálata

SZEPTEMBER

02. A Podmaniczky iskolánk tanévnyitó istentisztelete a  
rákoskeresztúri templomban

16.

Munkaévkezdő szeretetvendégség Garádi Péterrel. Az alkalom 
kulcsmondatát Garádi idén megjelent, „Hogyan tovább egy-
ház?”című könyvéből vettük: „A pálya széléről történő drukkolás 
ideje lejárt. Mindannyiunknak egyenként és közösen a pályán kell 
küzdenünk!”

16 Óvodánk tanévnyitó istentisztelete a rákoskeresztúri templom-
ban

23. Választási közgyűlést tartottunk, amelyen pénztárost és szám-
vevőszéki tagot választottunk. 

OKTÓBER
14.

Az aratási hálaadó istentisztelethez kapcsolódóan  
„Kenyér léleknek és testnek” címmel családi missziós  
napot tartottunk Keresztúron.

31. Reformáció ünnepe

NOVEMBER

04. Ünnepi istentisztelet Kondor Péter püspök igehirdetésével a rá-
koskeresztúri templom felszentelésének 75. évfordulóján

11.
„Ki mit tud?” – rákoscsabai gyülekezeti műsoros est, melynek 
jelmondata: „Jer, dicsérjük Istent Szívvel, szájjal, lélekkel, Ki 
nagy, dicső dolgot Cselekszik mindenekkel. Ki bölcsőnktől fogva 
Mindeddig eltartott, és számtalan jókkal Minket elárasztott!”

>>



ÜNNEPI ISTENTISZTELETI REND
December
24. 17 óra: Rákoskeresztúr; 17 óra: Rákoshegy; 20.30: Rákoscsaba

25. 9 óra: Rákoshegy; 9 óra: Rákoscsaba; 10.30: Rákoskeresztúr; 
 11 óra: Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

26. 9 óra: Rákoshegy; 9 óra: Rákoscsaba; 10.30: Rákoskeresztúr; 
 11 óra: Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

30. 9 óra: Rákoshegy; 9 óra: Rákoscsaba; 10.30: Rákoskeresztúr; 
 11 óra: Rákosliget 

30. 18 óra: gyászistentisztelet a rákoskeresztúri evangélikus templomban 

31. 17 óra: Bakancsos utcai gyülekezeti terem: Óév esti áhítat

2019. január 1. 
 9 óra: Rákoscsaba; 9 óra: Rákoshegy; 10.30: Rákoskeresztúr; 
 11 óra: Rákosliget – úrvacsorai istentiszteletek

Felhívjuk azok figyelmét, akik korábban máshol elhelyezett urnát szeretnének áthozni a 
temetőnkbe, hogy a 145/1999. (X.1.) Korm. rendelet 18.§ (7) pontja szerint a megváltá-
sért fizetett díj időarányos részét a temető üzemeltetője köteles visszafizetni.

A bérleti jogviszony lényeges elemei: a megváltás ideje 25 év, ami meghosszabbítható.
Az urnafülkék díja: egyszemélyes 130.000 Ft, kétszemélyes 200.000 Ft, négyszemé-
lyes 350.000 Ft.

KERESZTELÉS: 
Terék Diána, Czibor Zoltán, Terék Zsófia Adrienn, Szabó Pál, Czibor Csenge, 
Uhrin Nimród, Varga Vanda Noémi, Persaits Benedek, Barta Szabolcs, 
Dombi Bence János, Chikan Miklós Dezső, Molnár Dániel Balázs, Molnár 
Ádám Balázs, Molnár Zsófia Emma, Lőrinc Bence, Szőgyi Alíz, Gyurcsánszky 
Márk László, Gyurcsánszky Vilmos Péter, Vida Evelin Hanna, Gere Attila 

ESKETÉS:
Gergely Viktor – Hevesi Barbara, Molnár Gábor – Amargos Ágnes, Pálfi 
Norbert – Domokos Vanda Edina, Bánó Bence – Káplár Nikolett Bettina, 
Kelemen Attila – Dudás Orsolya, Hajnal Balázs Áhim – Bartku Barbara, 
Koczka Sándor – Géhner Bettina

TEMETÉS:
Richter Istvánné sz. Altziebler Erzsébet (87), Burger János (65), Dominkó 
Györgyné sz. Lehoczky Emőke (75), Vörös Gézáné sz. Schreiner Valéria 
(69), Viczai Miklósné sz. Kovács Erzsébet (94), Bielik István (85), Kiss 
Istvánné sz. Oszlay Julianna (88), Erdélyi Jánosné sz. Szenyán Katalin (85), 
Bihari János Miklósné sz. Pálfi Klára (70), Klemán Józsefné sz. Hrutka 
Erzsébet (96), Remport Sándor (81), Hudák Ferencné sz. Hajdók Éva 
(73), Kliment Mátyásné sz. Derczbach Julianna (83), Turcsán Lajosné sz. 
Soós Jolán (68), Vladár Istvánné sz. Balassa Ida (69), Plathy Győzőné sz. 
Vásárhelyi Terézia Judit (94), Herbály Krisztina (50), Kulcsár László (74)

SZOLGÁLATAINK 
2018. ÁPRILIS 22 – OKTÓBER 27.
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Gyülekezeti terjesztésben és használatra

ERŐS VÁR 
A MI ISTENÜNK!

Rákoskeresztúri Evangélikus Egyházközség
1173 Budapest, Bakancsos utca 2.
Nagyné Szeker Éva tel.: (+36 20) 824-8021, e-mail: eva.szeker@lutheran.hu
Felelős kiadó: Nagyné Szeker Éva
Szerkesztette: Mirák Katalin
Grafikai terv és tördelés: Szetlik Péter Tibor
Nyomdai kivitelezés: Ook-Press Kft. 
Honlap: http://rakoskeresztur.lutheran.hu
facebook.com/rakoskereszturievangelikusegyhazkozseg

HÍVOGATÓ • Ünnepi programjaink 
Ökumenikus gyertyagyújtás a Fő téren  
December 1., 8., 15. és 22. 17 óra

Keresztyén könyvvásár
Podmaniczky János Evangélikus Óvoda - november 29–30.  15–17 óra
Podmaniczky János Evangélikus Iskola - december 3–4. 14–17 óra
Bakancsos utcai gyülekezeti terem - december 5–20. 9–13 óra 

Ádventi kézműves gyermekdélután - Bakancsos utcai gyülekezeti terem
december 2. 15–18 óra. Közreműködik: Völgyessy Szomor Fanni

Ádventi zenés áhítatok 
Rákoshegyi evangélikus templom 
december 16. 16 óra Közreműködik: Mekis Péter orgonaművész
Igét hirdet: Nagyné Szeker Éva

Koncertek 
Rákoskeresztúri evangélikus templom - december 16. 17 óra
a XVII. kerületi Bartók Béla AMI Vadalmák citerazenekarának jubileumi koncertje

Rákoskeresztúri evangélikus templom - december 18. 17.30 óra
A Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola karácsonyi koncertje

Szeretetvendégség - Bakancsos utcai gyülekezeti terem
december 9. 16 óra : Gyalogosan Jakab apostol sírjánál
ifj. Zászkaliczky Pál és Mirák Katalin úti beszámolója 

Családi és ifjúsági istentisztelet - Rákoskeresztúri evangélikus templom 
december 16. 10.30 óra 

Ádventi esték  
Bakancsos utcai gyülekezeti terem
december 6. 17 óra, igét hirdet: dr. Magyarkutiné Tóth Katalin
december 13. 17 óra, igét hirdet: Cselovszky Ferenc
december 20. 17 óra, igét hirdet: Blatniczky János Dániel


