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a rákosmenti evangélikusok
értesítője

Madonna a gyermek Jézussal
(Santa María de Toledo katedrális)
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Az őszi szünetünket követő hittanórák egyikén a kisalsós Vivien fogadott a tanári asztalnál. 
Gondterhelt arccal állt előttem: „Márta néni, óra után komolyan kell beszélnem veled.” Tanítás 
közben többször tévedt tekintetem erre a csupa szív leánykára, töprengtem, mit is akarhat majd 
szóba hozni nekem? Bánat érte őt? Vajon mi dúlhatta fel lelke szelíd nyugalmát? Kicsengetéskor 
kaptam meg a választ. Most, hogy csak ketten maradtunk a teremben, újra átadhatta magát 
érzéseinek. Arcára mély szomorúság ült ki. „Én ezt nem tartom igazságosnak, sőt fel vagyok 
háborodva!”  Akaratlanul is elmosolyodtam a gyermekektől szokatlan felnőttes megfogalmazá-
son. „És min háborodtál fel, kicsi lány?” – ismételtem meg szavait, hogy mondandójából ki ne 
zökkentsem. „Hát azon, hogy ez mégsem szép, hogy karácsonykor mi kapunk ajándékot, amikor 
tulajdonképpen az Úrjézusnak van a születésnapja.”  Tiszta tekintetét rám emelte és még a fejét 
is úgy biccentette, hogy érezzem, most valami nagy igazságot akar kimondani: „Neki kellene 
tőlünk ajándékot kapnia.”   Éreztem, meg kell nyugtatnom. Semmiképp se érezzen bűntudatot 
amiatt, hogy ő is – mint minden más gyermek – izgatottan várja már a karácsonyi ajándékait. 
Elmondtam, hogy az Úrjézusnál ez másként működik: Ő a világmindenség Ura, és ezért nem 
kér semmit, sőt Ő akar örömöt szerezni nekünk. Láttam, válaszom nem győzte meg teljesen. 
Ezért folytattam: „Tudod, mégiscsak kér valamit tőlünk az Úrjézus. Azt akarja, hogy a szívünkben 
helyet adjunk neki.”  Vivien szeme ekkor felragyogott, megkönnyebbült tekintettel nézett rám és 
bólintott: „Igen! Így rendben!” Aztán  már szaladt is tőlem, ki az udvarra, a többiek után…

Én pedig ott álltam döbbenten, mert ez a röpke eszmecsere teljesen átírta fejemben a Szentesté-
re szánt gondolataimat. A kicsi lány beleegyező szavai juttatták eszembe, hogy ebben a világban 
valami igazán nincs rendben. Lukács evangélista jegyezte fel a szomorú valóságot Jézus szüle-
tésének történetében: „Nem volt számukra hely”. János apostol már elvontabban fogalmazott, 
de ugyanazt a drámai valóságot írta le: „Az övéi közé jött, és az övéi nem fogadták be.” (Jn1,11.)  
Ez tényleg nincs rendben! Isten a legnagyobb ajándékot adja a világnak, Egyszülött Fiát, a Meg-
váltót, és az embervilág ridegen taszítja el Őt magától. Nincs hely Jézusnak. Egykoron sem volt 
ott Betlehemben, és ma sincs, sokak szívében. Jézus mégsem taszítja el magától az őt kirekesz-
tő embert, sőt keresi, menteni akarja. Milyen megdöbbentő, ahogyan a halálra készülő Jézus a 
búcsúbeszédében éppen ezt a képet írja le tanítványai előtt: „Elmegyek, hogy helyet készítsek 
nektek.”  (Jn14,2.) 
Szenteste üzenetét érdemes Krisztus Urunk halála és feltámadása felől értelmeznünk.  Jézus, 
akinek „nem volt helye” a földön, azért jött, hogy nekünk viszont helyünk legyen a mennyben. 
Adventben sokszor fogalmaztuk meg könyörgésünkben vagy énekünkben ezt a kérést: „végy 
szállást minálunk!” (EÉK 145) Aki szívében helyet ad Krisztusnak, az fantasztikus cserét élhet
meg: nem marad szállásadó többé, hanem az Atya házának, Isten országának lesz a  
vendége. Mert ott van hely számunkra!

„Magasztalja lelkem az Urat,
és az én lelkem ujjong Isten, az én Megtartóm előtt,
mert rátekintett szolgálóleánya megalázott voltára: és íme, 
mostantól fogva boldognak mond engem minden nemzedék,
mert nagy dolgokat tett velem a Hatalmas, és szent az ő neve,
irgalma megmarad nemzedékről nemzedékre az őt félőkön.
Hatalmas dolgot cselekedett karjával, szétszórta a szívük 
szándékában felfuvalkodottakat.
Hatalmasokat döntött le trónjukról, és megalázottakat emelt fel.
Éhezőket látott el javakkal, és bővelkedőket küldött el üres kézzel.
Felkarolta szolgáját, Izraelt, hogy megemlékezzék irgalmáról,
amint kijelentette atyáinknak, Ábrahámnak és az ő utódjának mindörökké.”
      (Lk 1,46–55)

„E szent, dicsérő ének alapos megértéséhez előre kell bocsátani, hogy a magasztos Szűz 
Mária a Szentlélek megvilágosítása és tanítása nyomán saját tapasztalatból beszél. Mert 
Istent és az ő igéjét senki nem értheti helyesen, csak az, akinek a Szentlélek közvetlenül 
megadja. De senki nem kaphatja a Szentlélektől, csak megtapasztalás, keresés és megér-
zés útján. Az ilyen megtapasztalás a Szentlélek iskolája. Nélküle csak üres szó és fecsegés, 
amit tanítunk. Így van ezzel a Szent Szűz is. Amikor magán tapasztalja meg, hogy milyen 
nagy dolgokat cselekedett vele Isten – bár ő semmibe vett, jelentéktelen, szegény és le-
nézett volt –, akkor a Szentlélek tanítja arra a mély ismeretre és bölcsességre, hogy Isten 
olyan Úr, aki felmagasztalja a kicsinyt és megalázza a nagyot; röviden: összetöri, ami van, 
és rendbe teszi, ami összetört. […] Lénye mélyéről, túláradó öröméből szól Mária, amikor 
egész lénye és élete megrezdül lelkében. Ezért nem így mondja: „magasztalom Istent”, ha-
nem: „magasztalja lelkem”. Mintha csak azt mondaná: egész életemet, teljes valómat Isten
szeretete, dicsérete és nagy öröm járja át úgy, hogy közben nem a magam ura vagyok, ha-
nem felemeltetem lélekben. Nem én emelkedem Isten dicséretére. Ez történik mindenkivel, 
akit Isten jósága és Lelke itat át. […] Mária első szava elárulja, miről beszél dicsőítő éneke: 
Isten nagy tetteiről és művéről, amellyel hitünket erősíti, a gyengéket vigasztalja, a föld 
kevélyeit pedig megrettenti. A magasztaló ének e hármas célját és hasznát kell itt felismer-
nünk és szem előtt tartanunk. Mária ugyanis nemcsak önmagának, hanem valamennyiünk-
nek énekelte ezt azért, hogy mi is vele együtt zengjük. Ha valaki azt hiszi, hogy Isten képes 
nagy dolgokat cselekedni, attól még nem fog nagy tetteitől megrettenni, sem azokban vi-
gaszt találni. Hinnie kell, hogy Isten így akar és így szeret cselekedni. Sőt nem elég hinned, 
hogy csak másokkal tesz nagy dolgokat, nem pedig veled. Csak azok hiszik ezt, akik hatal-
muk birtokában nem félik Istent, és akik szorult helyzetükben kishitűen elcsüggednek. Az 
ilyen hit nem ér semmit, holt, mint egy légből kapott gondolat. Isten rád vonatkozó akaratát 
ingadozás és kételkedés nélkül kell szem előtt tartanod úgy, hogy erősen hiszed, veled is 
nagy dolgokat akar tenni. Az ilyen hit élő és ható. Átjárja és átformálja az embert; félelmet 
ébreszt benne, ha kevély, és megvigasztal a nyomorúságban.”

    Részletek Martin Luther Magnificat-magyarázatából (1521) 
                    (Luther válogatott művei 5. kötet. Szerk. Csepregi Zoltán. 
                    Luther Kiadó, Bp. 2011. 211–217.) 
                            Összeállította: Mirák Katalin

        MAGNIFICAT – MÁRIA HÁLAADÓ ÉNEKE 

VAN SZÁMUNKRA HELY 
B. Pintér Márta
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Rajz: Cseh Botond
Podmaniczky János 
Evangélikus Óvoda és Általános 
Iskola, 3.a osztály



KERESŐ SZÓ   2019. november4 KERESŐ SZÓ   2019. november 5

JÉZUS KRISZTUS ISTEN FIA MEGVÁLTÓ KÉRDÉSEK ÓÉV ESTÉJÉN
Magyari Márton Nagyné Szeker Éva 

KARÁCSONY SZILVESZTER

Nagy nevetést váltott ki belőlem a napokban egy közösségi médiában megjelenő képes vicc, 
amin két unatkozó, kardjára és díszes pajzsára támaszkodó római katona beszélget egymással.

Egyikőjük megkérdezi a másikat: 
− Te, milyen évet is írunk idén?
A másik katona lazán rávágja:
− Hát, Krisztus előtt 50-et.
− Te, de ki az a Krisztus?
− Fogalmam sincs...

Sajnos ez a képes vicc – azon túl, hogy szerintem valóban vicces – nagyon szomorú is, hiszen 
érezzük, hogy ma sem egészen egyértelmű, ki is az a Krisztus. Évszázadokon át magától érte-
tődő volt, hogy ha egy számhoz az AD rövidítést fűzték, az egyben az időszámítás keresztény 
voltára utalt. Az Anno Domini Nostri Salvatoris (ADNS) kifejezés pedig magában hordozta, hogy 
Megváltó Urunk melyik évére gondol valaki. Az ÚR évében kifejezés félreérthetetlenül utalt arra, 
hogy mi, emberek az Úr születéséhez számítottan éljük az időnket, nekünk adatott éveinket és 
életünket.

Az Ó- és Újszövetség megannyi szakasza jelzi számunkra, hogy a mi Mennyei Atyánk mennyire 
készült valamire: az ószövetségi kinyilatkoztatás – több alkalommal, többféle módon és időben 
–, de már az ősök számára is jelezte, hogy el fog jönni a próféták által megígért Messiás. Vagyis 
a viccben szereplő egyik római katona akár még jól is mondhatta, hogy körülbelül 50 év van 
hátra addig, míg az Isten már nem csak utalásokat küld a prófétai igehirdetéssel, hanem maga 
jön el közénk Jézus Krisztus személyében. Mert Ő az időtlen örökkévalóságból jött közénk. Isteni 
természete annak bizonyítéka, hogy Ő az Atyával egy, és Ő az Atya dicsőségének kisugárzása. 
Krisztus az Atya lényegének képmása, hiszen egylényegű az Atyával, ahogy a niceai hitvallá-
sunkban valljuk.

Azt hiszem azonban, hogy sokan vannak ugyanehhez a római katonához hasonlóak, akiknek 
fogalmuk sincs Krisztusról, a nevét ismerik, de személyes kapcsolatuk nincs vele. Karácsonykor 
le is ragadnak a bejgli mindent betöltő illatánál, vagy a degeszre evésnél, s jó esetben elhangzik 
a szeretet ünnepe kifejezés, igaz, kicsit áthallásosan, úgy mint a munka vagy a felszabadulás 
ünnepe. 

Mi azonban legyünk precízek, s igaz örömmel nyugtázzuk, hogy a karácsony definícióját az ál-
talában használt szeretet ünnepéről a Megváltó megszületésére pontosítjuk. Az Ő teljes neve 
ugyanis: Jézus Krisztus Isten Fia Megváltó. Ő az, akit nemcsak a bugyuta viccben szereplő két 
római katona várja, nemcsak egész Palesztina, hanem érezzük helyesen, nyitott szívvel, gyerme-
ki lelkesedéssel: Ő jön el hozzánk idén is, Rákosmentén is, 2019-ben is.

A karácsony igazi mondanivalója ezért nem csak néhány napra, még csak nem is a karácsony 
időszakára, hanem egész életünkre szól. A Mennyei Atya Jézust az örök jelenben állandóan ne-
künk adja. Időt kell szánnunk és helyet kell találnunk ezekben a napokban, hogy szívünk elcsen-
desedjen. Tegyük alkalmassá az ünnepünket arra, hogy meghalljuk a szelíd hívó hangot, melyet 
a hétköznapok zaja feledtetett, s akkor számunkra is igaz erő fakad a karácsonyi örömhírből. És 
van tovább! Fakadjon reménység és hit abból, hogy tudjuk jól: Jézus Krisztus Isten fia Megvál-
tónk megszületett ott a betlehemi éjszakában, de legnagyobb kincsünk és ajándékunk az, hogy 
Ő ma is él, velünk van, nem hagy minket magunkra. Jól ismeri örömödet, jól ismeri gondodat, 
ismeri mindennapjaidat és soha, semelyik évben sem fogja azt mondani rólad: fogalmam sincs, 
hogy ki vagy. Miattunk jön Ő, s mi mondjuk egy szívvel: Jöjj, népek Megváltója!

                        Általa áldott, békés, boldog karácsonyt kívánok!

„Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne 
hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív…”  
(Zsidókhoz írt levél, 13,8–9) 

A Troano ősi maya kézirat (British Múzeum) szerint a Csendes-óceán mélyén van egy el-
süllyedt sziget, egy kb. 10.000 évvel ezelőtti emberi történelem. Kutatja ezt az állítást a 
tudomány és a fantázia egyaránt, de bizonyosat senki sem tud róla mondani.
Az év utolsó napja arra figyelmeztet minket, hogy életünkből az idő vitathatatlanul és visz-
szahozhatatlanul elnyelt egy újabb darabot. Nagyon jó a technika segítségét igénybe véve 
elővenni az elmúlt év eseményeiről készült fotókat, és kicsit így felidézni a történéseket. 
Amikor visszatekintünk, talán ösztönösen azt kezdjük sorolni, amit elvett tőlünk a mögöt-
tünk lévő év. Van, ahol anyagi veszteségek értek embereket, máshol természeti csapás 
vagy emberi rosszakarat pusztított. Hány és hány család siratja szerettét, akitől ebben a 
létben búcsút kellett venni. De elvett álmokra, tervekre, lelkesedésekre is szomorúsággal 
gondolnak sokan.
Mit adott a leköszönő év? Ugyanezeket – csak éppen pozitív előjellel: gyarapodást, meg-
újulást, születést, beteljesülést, eredményeket, örömöket.

Mert 2019 is a kegyelmi idő egy darabkája volt. Keressétek az Urat! 
A gondolataink nem állhatnak meg ott, hogy megállapítjuk: a 2019. év is elmúlt. Minden-
képp meg kell fogalmaznunk a hálát is, hogy végig élhettük ennek az évnek is a napjait. A 
letűnt 365 napra gondolva azt a kérdést is meg kell fogalmazni mindannyiunknak, hogy 
ezek a napok mennyivel vittek közelebb ahhoz a Krisztushoz, aki elé és felé tart az emberi 
létezésünk. 
A múlt évi emberi történelmünk nincs oly távol, hogy ne tudnánk emlékezni rá. Természete-
sen nagyon sok keserűség, megpróbáltatás, hiba és vétek is eszünkbe jut, amikkel szintén 
egyet tehetünk: felismert, megbánt bűneinkkel is a bűnbocsánat urához, a megváltó Krisz-
tushoz forduljunk.
Teljesítsétek törvényét! Aki az eljövendő ítéletben meg akar állni, annak igyekeznie kell a 
törvény betöltésére, mely nem más – Jézusnak tanítása nyomán –, mint a szeretet. A ma-
napság sokat hallható adósságcsapda szót gondoljuk át most kicsit másképp, s kössük 
össze ezzel a gondolattal:
„Embernek lenni! Csak embernek, semmi egyébnek, de annak egésznek, épnek, Föld- 
szülte földnek, és Isten-lehelte szépnek!” (Sík Sándor: Ember) 
Múlhat felettünk az idő, de tudatosítanunk kell, hogy a 365 napot is a javításra, a szépítésre 
kaptuk. Elégnek bizonyult-e? – ez is egy kérdés lehet óév estéjén.
Múlhat felettünk az idő, csak legyen mindenki számára fontos és tudatos: az idő arra való, 
hogy ahhoz az Istenhez segítsen közelebb, aki előtt ezer esztendő annyi, mint egy nap 
múlása (90. Zsoltár).  Repülhetnek éveink, de nem kell kétségbeesve tekintenünk a mulan-
dóságunkra, ha egyre inkább igyekezünk az élő Krisztusnak a közelében élni. Mert Ő nem 
egy 2000 évvel ezelőtti elsüllyedt történelem. Róla sem fog a tudomány vagy a fantázia 
semmi biztosat mondani, mint ahogyan az óceán mélyén nyugvó maya szigetről sem, de a 
hit megtalálja az örök-új-év Urát. Őt, aki ebbe a végtelen időbe készített mindenki számára 
helyet. 
Mert „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. Különféle idegen tanításoktól ne 
hagyjátok magatokat félrevezettetni. Mert az a jó, ha kegyelemmel erősödik meg a szív…” 
Ámen. 



KERESŐ SZÓ   2019. november6 KERESŐ SZÓ   2019. november 7

A baba-mama kört már évek óta 
egy-egy laikus gyülekezeti tag, 
anyuka vezeti, aki maga is kis-
gyermekével van otthon. Ebben 
az évben én magam, e sorok 
írója vállaltam el a legkisebbek 
„bibliakörének” megtartását. 
Felkérésemre a szintén anyuka 
Reck Orsolya csatlakozott hoz-
zám, ami egyrészt a kör megtar-
tásának rendszerességét, más-
részt színgazdagságát szolgálja. 
Az alábbiakban – szerkesztői 
kérésre – egy rendhagyó interjú 
keretében olvashatják bemutat-
kozásunkat és gondolatainkat a 
témával kapcsolatban. 

Reck Orsolya: Matematika–informatika szakos tanár vagyok, és egy majdnem kétéves 
kisfiú édesanyja. Régi keresztúri családból származom, és eddigi életem jelentős részét itt 
éltem le. Munkahelyem is a kerülethez köt. 2001-ben konfirmáltam a keresztúri gyülekezet-
ben, ezt követően néhány évig az ifi kör tagja voltam.

Koczor Kinga: Magyar szakos bölcsész és tanári, illetve kommunikáció szakos diplomám 
megszerzését követően magyartanárként, majd hittanárként dolgoztam, és időközben 
elvégeztem az Evangélikus Hittudományi Egyetem hittanár mesterszakát is. Lelkészgye-
rekként nőttem fel, bizonyára ez is hozzájárul ahhoz, hogy szívesen vállalok szolgálatot a 
keresztúri, illetve a vecsési gyülekezetben is, ahol édesanyám a lelkész. Többféle formában 
zenélek: az istentiszteleti orgonajáték, a gitáros éneklés, a kórusmuzsika egyaránt az éle-
tem része. Egy három és fél éves kislány és egy majdnem kétéves kisfiú anyukája vagyok.

Hogyan zajlanak a baba-mama kör alkalmai?

K.K.: Sikerült nagyon gazdag baba-mama órákat terveznünk. Mondókázással kezdjük az 
alkalmakat. A kisgyerekek fejlődéséhez nélkülözhetetlen a ritmus, az éneklés és a mozgás 
összehangolt gyakorlása, ezért igyekszünk bővíteni repertoárunkat ezen a téren. Ez a be-
melegítés, feloldódás ideje is, ami után következhet egy lazább vagy mélyebb beszélgetés 
egy megadott témáról és az azzal kapcsolatos bibliai szövegről. 

R.O.: Egy szokványos baba-mama körtől annyiban különbözik a miénk, hogy itt nem csak 
magunkról és a gyermekünkről oszthatunk meg gondolatokat, hanem Istennel és a gyüle-
kezettel való kapcsolatunkról is. Egyes foglalkozásokon közösen, a gyerekek számára is 
érthető nyelven feldolgozunk egy-egy bibliai történetet.

K.K.: Célunk, hogy közösséget hozzunk létre, amely a hétköznapokban is élő összeköttetést 

jelent a szülők között. Milyen jó lenne, ha ez a kapcsolat megmaradna akár a gyerekek 
konfirmációjáig, és azután is! Tudjuk, hogy közösség nincsen a Szentlélek ereje nélkül, de 
hisszük, hogy ahol ketten vagy hárman összegyűlnek Jézus nevében, ott Ő is jelen van.

Milyen témákkal foglalkozik a kör?

K.K.: Olyan beszélgetési témákat terveztünk, mint például játékos nevelés, ünnep a csa-
ládban (karácsony és húsvét kapcsán), a gyermeki félelmek és szorongások csökkentése, 
generációs konfliktusok a családban, háztartás és feladatmegosztás, a hiszti kezelése, a 
keresztelő élménye és értelme. Ezekhez a problémákhoz igei útmutatást is társítunk – így 
tudunk beszélgetni Isten szándékáról, segítségéről az életünkben. A szorongás témájánál 
például adódik, hogy észre vegyük: a Bibliában milyen sokszor szerepel a „Ne félj!” felszó-
lítás. A játékos neveléshez pedig magától Jézustól is vehetünk ötleteket, erőszakellenes 
tanításait alapul véve. Szakértő vendégeink is voltak, lesznek az év során: drámapeda-
gógust, védőnőt, gyermekpszichológust, gyermekorvost is meghívunk egy-egy alkalomra. 
Szeretnénk majd sószobába is eljutni, illetve év végén egy közös sétát tenni a szabadban.

Hogyan lehet továbbadni gyermekeinknek a kereszténységet?

R.O.: A keresztény nevelés számomra azt jelenti, hogy bevonom a gyermekemet az egy-
házi életbe, először érte imádkozom, majd vele. Megismertetem vele Jézus tanításait és a 
keresztény ünnepeket. Aki nem születik keresztény családba, az is tanulhatja a keresztény 
nevelést. Segítséget a gyülekezet vezetése és tagjai nyújthatnak.

K.K.: A példaadás nagyon lényeges a hétköznapokban megélt keresztényi lét során és 
a gyülekezetbe járásban. Ez utóbbi lehet számunkra forrás, amelyhez időnként élő vízért 
járulunk, emellett olyan közösséget biztosít, amelyben megerősödhetünk. A mindennapok-
ban pedig természetesen adódik bizonyos helyzetekben, hogy megvalljuk gyermekeinknek 
életkoruknak megfelelő szavakkal: Istenben bízunk, aki mindenek fölött Úr, félelmeink kö-
zött is velünk van, erőt ad nekünk. Szükségtelen bonyolult összefüggésekkel terhelnünk a 
kicsiket, elég mindig csak arra válaszolnunk, amit kérdeznek. Ha szánunk időt a beszél-
getésre, az életkor előrehaladtával úgyis újabb kérdések születnek meg bennük Istennel 
kapcsolatban. A bibliai történetek olvasásához pedig jó, ha tudatosan választunk ki egy 
megfelelő grafikájú és nyelvezetű gyermekbibliát a sokféle kiadvány közül. 

Hogyan tudnak bekapcsolódni a gyülekezeti életbe a kisgyerekes családok?

R.O.: Az jut eszembe, amikor először vittük el Boti fiúnkat a szentesti istentiszteletre. Iz-
gatott voltam, mert felidéződött bennem, amikor engem vittek kicsiként a szüleim, nagy-
szüleim karácsonykor templomba. Újraéltem azt a misztikus csodát, ami ilyenkor belengi 
a templomot.

K.K.: Igen, aki maga is jár templomba, az szívesen viszi, vinné a gyerekeit magával. Viszont 
úgy érzem, ott nincsen megfelelő tér a babák, kisgyerekek számára. Nekem szülőként min-
dig kínos, hogy a gyerekeim zavarják az istentiszteletet… De nem támaszthatunk olyan 
igényeket egy örökmozgó csemetével szemben, hogy csöndben üljön a padban hosszú 
percekig, miközben egy számára érthetetlen és érdektelen dolog zajlik. 

R.O.: Engem bátorít ilyen helyzetekben Szeker Éva lelkésznő hozzáállása: elmondta, hogy 
ő kifejezetten örül, ha hallja istentisztelet közben a kicsik hangját. Az sem zavarja, ha a so-
rok között masíroznak, vagy ha az anyukák felkapják a gyerkőcöt és átmennek a parókiára 
etetni, pelenkázni. A baba-mama kör pedig nyitott alkalom az érdeklődők számára: jó a 
hangulat, barátságos a légkör babáknak, anyukáknak egyaránt. Ingyenes lehetőség egy 
közös kikapcsolódásra, beszélgetésre, ismerkedésre, kéthetente szerdánként.

ELŐSZÖR ÉRTÜK IMÁDKOZUNK,  
AZUTÁN VELÜK
Interjú a baba-mama kör vezetőivel

Koczor Kinga
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1519 nyarának elején Luther életében a legnagyobb esemény a lipcsei vitatkozás volt  
Johann Eckkel. (Erről a Kereső Szó 2019. májusi számában olvashattunk.) Az események 
gyors sodrában Luther felé egyre több kérdés és kérés áramlott a tisztelői felől, hogy az 
egyes kérdésekről vajon mit gondol, mit hogyan értelmez. Állandó időzavarral küszködött, 
és úgy érezte, nincs lehetősége arra, hogy elmélyedjen, gondolkozzon és rendszerezzen.

Barátai sürgették, hogy fejtse ki véleményét a szentségekről, mert megingott a bizalom a 
római egyház tanításának biblikus volta felől. Erre a nyomásra születik meg ősszel három 
irat a bűnbánatról, a keresztségről és az úrvacsoráról, majd ezek még ebben az évben 
nyomtatásban is megjelennek kis füzetek formájában. A műfajuk sermo, azaz tematikus 
igehirdetés, amelyek ebben a formájukban talán sohasem hangzottak el szószékről.

Barátjának, Georg Spalatinnak így foglalja össze a szentségekről alkotott nézeteit egy 1519. 
december 18-án írt levelében: „A többi szentségeket illetőleg ne várj sem Te és ne vár-
jon tőlem senki más bármilyen beszédet, míg fel nem világosítanak, hogy mely szentírási 
hellyel bizonyíthatnám azokat. Mert rám nézve nincs más szentség, ami igazán szentség, 
hacsak kifejezetten nincs megadva az isteni ígéret, mely a hitet erősíti, mert az ígérőnek 
szava és az ígéretet hallónak hite nélkül semmi dolgunk sem lehet Istennel.” Ezzel tehát 
azt hangsúlyozza, hogy az tekinthető szentségnek, amihez Isten ígérete párosul. Később 
a szentségek jellemzőjének még a külső jelet is felveszi, ezért marad csak két szentség: 
a keresztség és az úrvacsora, amelyeket Krisztus rendelt el. Külső jegy is kapcsolódik  
hozzájuk: a víz, valamint a kenyér és a bor.

Luther a keresztséggel kapcsolatban ezeket hangsúlyozza: A vízbe merítés és a kiemelés 
az óember halálát és új életre születését szimbolizálja. A keresztség olyan jel, amely elkü-
lönít a többi, meg nem keresztelt embertől. Ez a Krisztushoz tartozás jele. Jel, jelentés és 
hit – ez az a három dolog, amelyre a keresztséggel kapcsolatosan figyelni kell. A kereszt-
ség jelentése: a bűnnek való boldog meghalás, és az Isten kegyelmében való feltámadás. 
A szentségre való tekintettel igaz az, hogy az ember bűntelen és ártatlan, de amíg ez nem 
megy végbe teljesen, és ő még a bűnös testben él, addig nincs bűn nélkül, nem tiszta min-
den vonatkozásban. Inkább csak elkezdett tisztává és ártatlanná válni.

A szentség lényeges eleme a hit, amely az ahhoz kapcsolódó üdvösségszerző ígéretbe 
kapaszkodik. Akiben nincs meg ez a hit, az kétségbeesik. De miért is válik a keresztség 
üdvünkre? Mert Krisztus ezt megígérte, és ebben mi nem kételkedhetünk.

Az úrvacsorában Luther meggyőződése szerint a kenyér és a bor jegyében valóban Krisz-
tus testét és vérét veszi magához a hívő. Ez is azért van így, mert Jézus ezt mondta, és 
az ő szavában bíznunk kell. Aki veszi, az Krisztusnak és szentjeinek javában részesül, de 
a szenvedés és bűn is közös lesz. Olyan közösség jön létre, mint a test tagjai között: ha 
az egyik szenved, akkor szenved mind, az ápolás jól esik mindnek. A tagok egymásról 
gondoskodnak. Ez a hasonlat kulcs a szentség megértéséhez. Luther számára az úrva-
csora elsősorban nem a bűnbánat, hanem a közösség szentsége, így valóságos örömün-
nep. Közösség Krisztussal, egymással és az előre mentekkel is. Luther már ekkor szorgal- 
mazta – kora gyakorlatával ellentétben – a két szín alatti úrvacsorát, azaz ne csak a kenye-
ret (ostyát), hanem a bort is ki kell szolgáltatni a hívőknek. Tanácsot adott arra vonatkozólag 
is, hogy milyen gyakran éljünk az oltári szentséggel: nem kell túl gyakran – írja –, elegendő 
naponta egyszer.

GYÜLEKEZETI ÉLETÜNK KÉPEKBEN
ifj. Zászkaliczky Pál Sámel László

2019 pünkösdtől novemberig
HÁROM IGEHIRDETÉS A SZENTSÉGEKRŐL

2019.06.10.

Pünkösd: részt vettünk egy-
házmegyénk missziói napján 
(Fasori templom)

2019.06.16.

Megünnepeltük a rákoscsabai 
templom felszentelésének  
80. évfordulóját

2019.06.17–22. 

Gyenesdiáson hittanos tábort 
rendeztünk 

2019.06.30.

Megünnepeltük a rákoshegyi 
templom felszentelésének  
80. évfordulóját

2019.07.14–21.

Rábcakapin táboroztunk  
az ifivel

2019.08.15–21.

Meglátogattuk finn test-
vér-gyülekezeteinket

2019.09.01.

Megtartottuk iskolánk  
tanévnyitóját

2019.09.04.

Elindultak a „körök”: bib-
liaórák, középkör, Luther- 
olvasókör, Baba-Mama-kör…

2019.10.04.

Rainer Wagner missziós 
lelkész hirdetett igét  
Rákoshegyen

2019.10.05.

Elbúcsúztattuk Marschalkó 
Gyula evangélikus lelkészt

2019.10.20.

Keresztúron missziós napot 
tartottunk 

2019.10.26.

Gyülekezeti kirándulás  
Székesfehérvárra és  
Veszprémben 
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KERESZTELÉS: 
Tomcsányi Emma Boglárka, Markó Zoltán, Kardos Botond Zsolt, Bencze 
Dániel, Révész Aliz, Révész Richárd, Kozma Leticia, Ress Alsa Szófia, 
Dancsecs Marcell István, Farkasfalvi Máté Balázs, Andréka Tímea, Fekszi 
Kamilla, Fenyvesi Levente, Kiss Norina, Szabó Lili, Gáspár Laura, Rózsa Lilien, 
Hanzély Zalán Péter, Balogh Zsombor, 

ESKETÉS: 
Ormai Péter – Sipos Barbara, Gábor Tamás – Nagy Anna, dr. Fodor Gábor – 
Horváth Zsófia, Pájer Szabolcs András – Szántó Veronika, Zgut György Lajos 
– Khrystenko Yevheniya, Benkő Zsolt – Tordai Szilvia, Marcus Wögerbauer – 
Deák Éva Nikolett, Mód András – dr. Szente Eszter Olga, Koltai Péter – Gaál 
Viktória

TEMETÉS: 
Kovalcsik Józsefné sz. Turcsán Zsuzsanna (86), Kovalcsik József Tibor 
(56), Blahó Erzsébet (92), Altziebler András (83), Csajka Sándorné sz. Csáki 
Györgyi Mária (72), Áldási Pál András (65), Vörös Mihály Lászlóné sz. Csenecz 
Zsuzsanna (72), Cserpes Árpádné sz. Matos Éva (75), Balczó Gábor Miklós (76), 
Zsíros Mihályné sz. Eichert Ibolya Anna (91), Vörös Lászlóné sz. Povazsanyecz 
Erzsébet (79), Roszinszki János (82), Altziebler Mihályné sz. Biczók Veronika 
(76), Marschalkó Gyula (97), Nagy Péter Sándorné sz. Domonyi Erzsébet (95)

SZOLGÁLATAINK 
2019. MÁJUS 1. – NOVEMBER 5.

KÖZÖS ÜNNEP SUOMIBAN

BÚCSÚZUNK 

Janurikné Soltész Erika 

Mirák Katalin

Finnországi testvérgyülekezetünk, Noormarkku a kapcsolat 30. évfordulójának megünneplésére 
hívott meg minket ez év augusztusában. Küldöttségünk tagjai között voltak, akik a kapcsolat 
megszületésében is részt vettek, és voltak, akik az elmúlt három évtizedben a munkába bekap-
csolódva tovább ápolták azt.   A repülőtéren minket váró finn testvéreink megható ölelésekkel 
köszöntöttek.  A vasárnapi hivatalos ünnepi program előtt csodálatos tájakon (Kultaranta Park, 
Yytteri, Ahlström-birtok) és középkori épületekben (lohjai templom, turkui vár) jártunk. Az elcsen-
desedésre kialakított Vivamoban a vízparton ülve kizárhattuk az ember által létrehozott nyüzsgő 
világot, elmerülhettünk a teremtett világ hangjaiban, illataiban, színeiben. Értettük, éreztük, miért 
alapították ezt az egyházi konferencia központot az Istenhez közel kerülés színhelyének... 

Augusztus 18-a vasárnap minden óráját a testvérkapcso-
lat ünnepe töltötte meg: a kétnyelvű istentisztelet után a 
gyülekezettel közösen ebédeltünk, majd megemlékező be-
szédek hangzottak el, délután pedig játékos vetélkedőkön 
mérhettük össze a Finnországról meglévő tudásunkat a 
finn testvérek Magyarországról való tudásával. Hétfő reg-
geltől a napokat másik finnországi testvérkapcsolatunk, a 
raumai gyülekezet vendégeiként töltöttük Meriristiben és 
Raumában. Az épített környezetünk csodálatos értéke-
inek megtekintése, a közös sütögetés és éneklés mellett 
volt időnk a finn erdővel körülölelt víz hullámait hallgatva 
elcsendesedni is. A kemény grániton kapaszkodó hatal-
mas fenyőfákat nézve az embernek néhány szó jut eszébe:  
„…csak rád tekintünk.” (2Krón 20,12)

Marschalkó Gyula – Gyula bácsi 1921. december 26-án született Rákoskeresztúron, felvidéki 
német (cipszer) származású szülők gyermekeként. Iskoláit Csorvás egyik tanyai iskolájában 
kezdte, majd Békéscsabára került. Édesapja 1937-ben Rákoshegyen kapott tanítói állást, fia 
ekkor a fasori evangélikus gimnáziumban folytatta tanulmányait. 1939–1942-ben a Pázmány  
Péter Tudományegyetem Bölcsésztudományi Karának kémia–fizika szakára járt. Közben 1941-
ben a Székesfővárosi Felső Zeneiskolában ének–zongora szakra iratkozott be. A soproni teoló-
giát 1942-ben kezdte el, ahol – megelőző tanulmányai miatt – csak három évet kellett elvégeznie. 
1945-ben tette le szigorlati vizsgáit. 1945. július 8-án szentelte lelkésszé Raffay Sándor püspök. 
1948 szeptemberében feleségül vette Szentirmai Annát.
1945-től Szegeden, 1947-től Kelenföldön volt segédlelkész, 1948–1955-ben lelkészként Mező-
hegyesen szolgált. 1955-ben Vecsésre helyezték, ahol 35 éven át volt az evangélikus gyülekezet 
lelkésze. 1990 óta feleségével Rákoshegyen töltötte nyugdíjas éveit. Aktívan bekapcsolódott a 
rákoskeresztúri gyülekezet életébe: bibliaórát tartott, vezette a kórust, rendszeresen vállalt isten-
tiszteleti szolgálatot, s hirdette az igét. Adománygyűjtést indított, amelynek eredményeképpen 
megvalósulhatott régi álma: a gyülekezet 2014-ben orgonát vásárolt a rákoshegyi templomba. 
Énekeskönyvünk több liturgikus énekszövegének és két éneknek a szerzője (EÉ, 272, 462). 
2019. szeptember 13-án hunyt el Budapesten. Hamvait 2019. október 5-én helyeztük örök nyu-
galomra a rákoskeresztúri evangélikus templom urnatemetőjében.
Gyülekezetünk hűséges tagjától élete egyik meghatározó igéjével búcsúzunk:

„Ha pedig a világosságban járunk, ahogyan ő maga a világosságban van, akkor közösségünk van 
egymással, és Jézusnak, az ő Fiának vére megtisztít minket minden bűntől.” (1Jn 1,7)

Sámel László

Az idei év összes bevétele szeptember végéig: 16,5 MFt, a kiadások: összesen 11.4 MFt. 
Így az egyenleg: 5.1 MFt, pozitív értéket mutat.

Egyéb bevételeink: 
– júliusban a pünkösdi adományok befolyt összege 1.6 m Ft volt
– augusztusban Raumaból, egyik finn testvérgyülekezetünktől 5000 € támogatást kaptunk.
Isten áldása legyen minden adakozón, aki részt vállalt gyülekezetünk anyagi fenntartásában! 
(További részletek gyülekezeti honlapunk „Egyházközségünk” - „Anyagi ügyeink” rovatá-
ban találhatók.)

PROJEKTEK
Megszüntettük a rákoskeresztúri parókia beázását az ereszcsatorna teljes cseréjével. Így 
megállítottuk az emeleti lakások és a pincehelyiség vizesedését, megelőzve ezzel további 
nagyobb károk keletkezését.
A parókián befejeződött a vizesblokk teljes felújítása. Így méltó körülmények között szer-
vezhetünk nagyobb létszámú programokat is. Jó példa volt erre az őszi missziói nap, ahol 
iskolánk 7. osztályos tanulói, német vendégdiákok, konfirmandusaink és családtagjaik vol-
tunk együtt, mintegy száznegyvenen.

PÉNZÜGYEINK
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Gyülekezeti terjesztésben és használatra

A Kereső Szó megjelenését 
a Nemzeti Együttműködési 
Alap támogatja

HÍVOGATÓ • PROGRAMOK 2019. ádvent – karácsony

Ökumenikus gyertyagyújtás a Fő téren: 
november 30. 17 óra; december 7. 17 óra; december 14. 17 óra; december 21. 17 óra

Szeretetvendégség: A Tranoscius nyomában. 
Előadók: dr. Kinczler Zsuzsanna és Bertók Bertalan
november 24. 16 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai gyülekezeti terem

Ádventi zenés áhítat. Közreműködik: Gálos Miklós; Igét hirdet: dr. Bácskai Károly  
december 1. 16 óra Rákoshegyi evangélikus templom 

Keresztyén könyvvásár: 
november 27–28. 15–17 óra Podmaniczky János Evangélikus Óvoda
november 29. 14–17 óra Podmaniczky János Evangélikus Iskola
december 1–20. 9–13 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai gyülekezeti terem 

Ádventi kézműves gyermekdélután. Közreműködik: Podmaniczky Iskola 3.a. osztály  
december 8. 15–18 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai gyülekezeti terem

Ádventi zenés áhítat. Közreműködik: Hylarion Énekegyüttes. Igét hirdet: Nagyné Szeker Éva  
december 15. 16 óra Rákoskeresztúri evangélikus templom 

Családi és ifjúsági istentisztelet  
december 15. 10.30 óra Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai gyülekezeti terem

Ádventi esték a rákoshegyi evangélikus templomban
december 5. 17 óra Igét hirdet: Hornyák Julianna református lelkipásztor
december 12. 17 óra Igét hirdet: Nemeshegyi Dávid baptista lelkipásztor
december 19. 17 óra Igét hirdet: Balik Béla plébános

Koncertek a rákoskeresztúri evangélikus templomban 
december 17. 17.30 óra – a Kőrösi Csoma Sándor Általános Iskola karácsonyi koncertje
december 19. 18 óra – a Balassi Bálint Gimnázium karácsonyi koncertje 
december 20. 18.30 óra – a Harmónia Nőikar karácsonyi koncertje  

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

29.  9 óra Rákoshegy; 9 óra Rákoscsaba; 10.30 Rákoskeresztúr; 11 óra Rákosliget 

30. 18 óra Rákoskeresztúr – Gyászistentisztelet

31.  17 óra  Rákoskeresztúr, Bakancsos utcai gyülekezeti terem – Óév esti istentisztelet 

2020. január 

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