
Ritter Ida: Nagyobb Ő – Katolikus papból lett 

református lelkipásztor feleségének vallomása * 

Értékmozaik – Út a boldogélethez (Kecskemét, 

Wertmosaik, 2020.) kötetének ajánlója 
 

 

A közelmúltban, 2020 nyarán jelent meg két könyvem egy 

kötetben, mely igen aktuális kérdéseket taglal egy nem 

szokványos életúton keresztül.  

 

A kötet 2 könyvből áll, mely egy kötésben jelent meg. 

1.könyv címe: Nagyobb Ő – Katolikus papból lett református 

lelkipásztor feleségének vallomása 

Műfaja: vallomásos életrajzi regény 

2.könyv címe: Értékmozaik – Út a boldogélethez 

Műfaja: keresztyén életvezetési kalauz 

 

A kötet teológiai lektora Dr.Thoma László, református lelkipásztor, a könyv egyik ajánlását is ő írta 

(lent csatolom a teljes változatot): „Ida könyve Magával ragadó • Megtisztelő • Meghökkentő • 

Evangéliumi • Reményteljes • Gyakorlatias • Közösségformáló." 

 

A kötet irodalmi és nyelvi lektora így fogalmaz: „Ida könyve egyszerre lenyűgöző, tanító, bátorító, 

ha kell szókimondó, de mindenkor szeretetteljes, megbocsátó, alázatra intő. A jó író legfőbb 

erénye az alázat. S ha van alázat, isteni vezetettség, ihlet, Lélek, talentum, cél, akkor nagy dolog születik. 

Mint ez a könyv.”  

 

"Ritter Ida nemrégiben megjelent könyvénél aligha találunk komplexebb műfajút a könyvesboltok mai 

kínálatában: egyszerre önéletrajzi mű, teológiai értekezés és életvezetési kalauz." (Jakus Ágnes, 

Parókia Portál) 

 

A kötet nem valami ellen, hanem valamiért íródott, Isten által elrendelt feladatomnak tettem eleget, 

bár volt bennem hadakozás a ninivei úton.  

 

1. Hogy mi a legfőbb cél?  A Krisztusban gyökerező boldogélet megismer(tet)ése. 

      A cél továbbá: kétirányú, kettős: 

- I. Megismer(tet)ni a teljes kötetet – nagy segítség lehet a mai rohanó, elveszett, értékeiből 

kifordult világban, mert megélt életeseményeken keresztül – gyakorlatiasan - mutatja be a 

hitélet alapjait, mindenkor az igére építve, arra hivatkozva; 

- II. Az Értékmozaik rendszerének átogó megismer(tet)ése – óriási lehetőség azoknak, akik 

Isten igéjére épülő rendszer, pedagógia, irányelv szerint szeretnének gyógyulni, életüket 

újratervezni. Segítség a lelkipásztoroknak saját szolgálatukban, valamint ha a lelkigondozói 

beszélgetésen túl speciális szakmai segítségre is szükség van egy egyén, egy pár életében, akkor 

ők az Értékmozaik Műhelybe (ld. lenn) tanácsolhatók. 

 



Bővebben: 

I.) CÉL: A kötet (amely két könyvből áll) megismertetése: 

Hogy az örömhír terjedjen azon a bizonyságon keresztül, amely Arról szól, Aki gyógyít, felépít, Akiben 

a valódi boldogélet megtalálható.  

Fontos, hogy két részből áll. Az első könyv egy személyes életutat mutat be, amely bárkié lehetne. Sok 

olyan nehézség, emberpróbáló akadály íratik le a könyvben, amelyhez nagyon is közvetlenül, 

megérintve tud kapcsolódni az olvasó, és ami külön kiemelendő: a megoldást mindenkor az IGÉből 

kapja. A második könyv pedig, az értékmozaikok, egyfajta konklúzió a megértett életútból, az, amely 

alapja a boldogéletnek. A boldogélet pedig Krisztusban gyökerezik. 

 

A teljes kötet (2 könyv egyben) hármas célja (részlet az Előszóból): 

1.) „Írattassék le egyben az a csodálatos út, amelyet Isten még jóval születésünk előtt céllal 

elgondolt rólunk, azt, hogy két teljesen külön életutat hogy szerkeszt Ő egybe, s dicsőíti meg 

nevét. Célom bizonyságot tenni arról, hogy a sok akadály, próba miként lehet legyőzött ellenség, 

majd lehet áldássá úgy, hogy amikor a mélységben vagyunk, még nem látjuk a napfényt, de 

idővel összeállnak a szeletek. Sok örömet és nehézséget éltünk meg együtt férjemmel, s olykor 

nem volt egyebünk, mint az egymás iránt érzett szerelmünk, s az a bizodalom, amelyet Jézusba 

vetettünk, mert tudtuk, tudjuk, hogy nem lehet semmi baj, ha Ő velünk van. Hittel léptünk, 

hitből cselekedtünk, felülről vezetetten. Néha remegve, bizonytalanul, de Isten fegyverzetében 

azzal a meggyőződéssel, hogy bármi légyen is, Ő mindennél nagyobb. 

 

2.) A könyv főszereplője Isten, az élő Úr, a mi történetünk csak eszköz annak kifejezésére, hogy Ő 

a mi életünk kormányosa, főrendezője. El szeretném mondani, hogy Nála s csak Nála nincs 

lehetetlen. Ha Benne bízunk, Ő képessé tesz a megbocsátásra, a harag, a tartozás elengedésére, 

sőt késszé, hogy ellenségeinkkel jót tegyünk. Ő mindent jóra vezet, rossz döntéseinket, 

hibáinkat, félelmeinket is képes jóra fordítani, továbbá hiszem, hogy a mindenki által keresett 

boldogélet (megj. a boldogélet tudatosan egybeírt, fogalom; szerző) alapja is Ő, körülményeink 

ellenére. Ha neki terve van, a látszólag lehetetlent felépíti, mi több erőssé, erődítménnyé teszi. 

Hiányunkat erőforrássá, értékmozaikká teszi. Kívánom, legyen ez biztatás mindenkinek!  

 

3.) Harmadrészt elmondhatom, hogy bár éltünk meg mélységet és magasságot, Krisztusban Isten 

gyermekeiként teljes bizonyossággal megvalljuk, hogy tudunk szűkölködni s bővölködni 

egyaránt. Boldogok vagyunk, s örülünk a Krisztus szerinti növekedésnek, az emberi kapcsolatok 

alakulásának, élvezzük az istenadta tehermentes életet, de elviseljük a megaláztatást is. 

Mindent eltűrünk, el kell tűrnünk, ha bennünket támadnak, ha minket érint csupán. Azonban, 

ha Krisztus ügye sérül, akkor nemhogy lehetőségünk, hanem kötelességünk a szólás! Ennek a 

kötelességemnek (is) eleget teszek most, érintőlegesen. Szeretnék írni arról, hogy mi az elfedező 

szeretet, s mi nem az. Krisztust hamisan képviselni nem feladatunk, azt viszont igen, hogy 

minden dolgunk hogyan mehet végbe szeretetben, megbocsátásban akkor is, ha támadások 

kereszttüzében vagyunk. És kimaradhatatlan üzenete a könyvnek arról a felelősségről 

gondolkodni, hogy mit tehet ma a keresztény ember a megújulásért, a folyamatos 

reformációért, az evangéliumi alapokhoz való visszatérésért.” 

 



"Soraim bátorítás, remény lehet mindazoknak, akik azt gondolják, hogy a nehézségekből, a 

kilátástalanságból nincs kiút. Örömökben gazdag és egyben szenvedésekkel teli életutunkon keresztül 

szeretném elmondani, hogy NAGYOBB Ő! 

Bizonyságom az, hogy Isten nagyobb mindennél. Ő nagyobb a múltunknál, a fájdalmainknál, a 

betegségeinknél, a csalódásainknál, a hiányainknál, a függőségünknél. Ő nagyobb a sebeinknél, a meg 

nem értettségünknél, a magányunknál, a kilátástalanságunknál, a szégyenünknél. Ő nagyobb a 

szorongásainknál, a kétségeinknél, a félelmeinknél, az önsajnálatunknál. Ő nagyobb a világnál, Ő 

nagyobb a halálnál, mert legyőzte azt. Ő mindennél nagyobb!” 

 

 

II.) CÉL: Az Értékmozaik rendszerének megismertetése 

• hívő emberekkel, akik e rendszert szolgálatukban (munkájukban) használni tudják; 

• minden emberrel, aki a boldogéletet keresi. 

 

„Mit jelent az Értékmozaik? (=ÉM) Az Értékmozaik  

• egy szemléletmód, amely hozzásegít ahhoz, hogy teljes életet élhessünk: ne sebeinkre, 

hanem kincseinkre nézzünk! Ez a látásmód segít a rosszból a legjobbat kihozni, a nehézben 

meglátni a lehetőséget. Nekünk kell döntenünk: lehet a múlt sebeire, „szemeteire” nézve a 

mi saját, egyoldalú igazunkban, állandó békétlenségben, belső stresszben élni, s ebből 

összerakni a folytonosan elégedetlenkedő, sértődött, lázadó életet, egy hatalmas 

„szemétdombot”, vagy, amiről a könyvem szól: lehet hálával tekinteni az értékes darabokra, 

s ezekből a mozaikokból egy töredezett bár, de formás, értékes „mégis-egésszé” 

lenni: ÉRTÉKMOZAIKká"; 

• egy 21 értékmozaikból, és annak eredményeiből, következményeiből álló rendszer, amely a 

boldogélet alapja (Az ÉM teljes egészében a Biblia tanítására épül); 

• megtanít a mindennapi történéseket jól látni: az élet ugyanis nem az, ami történik, hanem 

amiként azokat értelmezzük. Ha megtanuljuk jól érteni a dolgokat, akkor „szemétdomb” 

helyett kincsesbányává lesz az életünk. Ami jelenti azt is, hogy minden a javunkra válhat; 

• „Az élet olyan, mint a gyümölcs: le kell szakítani, bele kell harapni, meg kell enni. A magokat 

kiköpi az ember.” (Stefan Heym) Tudjuk, minden érhet mindenkit: a dolgokat megvizsgálva 

mindenben meg lehet látni a jót, kivenni egy parányi értéket. 

 

Az Értékmozaikkal 

- a lélek felépül, az ego leépül, 

- a problémából megoldás születik, 

- a kifogás helyett a tett, 

- a miért helyett a hogyan, 

- a panasz helyett a hála, 

- a kétség helyett a hit, 

- az aggódás helyett a bizalom, 

- a lemondás helyett a remény, 

- a lázadó helyett az elfogadó, 

- az energiavámpír helyett az éltető, 

- az áldozatból a cselekvőképes ember lesz a domináns. 

 



Fontos alap továbbá, hogy: sok minden múlik  

• a szemléletváltáson: Minden nézőpont kérdése: „Az élet egy áldás, ha így akarjuk látni, s 

átok, ha nem tudjuk meglátni minden pillanat ajándékát.” (Robert Lawson) 

• a fókuszváltáson: Az ember egyik 

életprogramja, szükséges vándorútja a 

boldogélethez, hogy az énközpontúságból az 

ISTENközpontúságra találjon, a káoszból, a 

rendbe. Ha az „én” a világ közepe, akkor minden 

zavaros, zajos, összekuszálódott, ha Isten, akkor pedig rendezetté válnak a dolgok. A könyv 

olvasása során szembesülhet az olvasó: hol is tart ezen az úton? 

 

Minden fejezet végén olvasható a  

Megszívlelendő: 

„Életünk minden nehézségénél eldönthetjük, hogy magunknál tartjuk, és növeljük szemétdombunkat, 

ezzel békétlenségünket, szorongásunkat, vagy szembenézve a bennünk dúló bármilyen negatív 

érzelemmel elkezdünk másként viselkedni, és az áldott szemüveggel egy kitágított perspektívából 

meglátjuk életünk értékes mozaikjait, valamint azt, hogy a hiány, az akadály miként lehet megoldásként 

vagy annak előszobájaként a javunkra!” 

 

Az értékmozaikok és az élettörténet olvasása közben folyamatosan megtanulhatjuk felvenni az áldott 

szemüveget. 

 

S mi az a 21 értékmozaik? Csatolom egy táblázatban (ld. lenn a linkeknél), illetve egy képet is 

mellékelek itt:  

 



Az értékmozaikos szemléletmód alapja és egyben következménye: a hatékony kapcsolataink 

működéséhez elengedhetetlen 5+3+1 modell (linkben is mellékelem, de képként is közlöm). Az 

helyeződött a szívemre, hogy hozzuk ezt divatba! Mert ha megváltoznak a szavaink, megváltozik 

minden! 

2. Amiben a könyv segíthet (csak adalékok, a rendszer komplex):  

- helyes önismeret, amelynek az alapja a helyes istenismeret; 

- hatékony kapcsolatok; 

- hatékony kommunikáció, amely mindennek az alapja: ÉDESEBB szavak; 

- romból egésszé lehet lenni; 

- magunkévá tenni: életünk repedésein Jézus az „aranycsík”, Vele jobb lesz, mint volt; 

- felismerni elakadásainkat; 

- miként lehet a probléma helyett a megoldás a fókuszban; 



- mit tehetünk a keresztények valódi egységéért; 

- megérteni a reform és a reformáció közötti különbséget; 

- eldönteni, hogy hintaszékben szövögetjük álmainkat, vagy elindulunk a szerpentinen felfelé. 

A sor nagyon hosszan folytatható, (ld. a mű szerkezete, linkben csatolva). 

 

 

3. Hogyan lehet ezt a hatalmas rendszert megismerni, elsajátítani? 

 A könyv átfogóan bemutatja az Értékmozaik rendszerét, az egyszeri (többszöri) elolvasás után 

mindenképpen kézikönyvként javaslom használatát. Az Értékmozaik rész direkt ennek megfelelően lett 

szedve, hogy könnyebben áttekinthető legyen. 

 

Azoknak, akik mélyebben, behatóbban szeretnék megismerni a rendszert, képzéseket, kurzusokat 

indítunk az Értékmozaik Műhelyben.  

 

a.) Az Értékmozaik rendszerének bővebb, részletes megismerése:  

Ez az egész rendszer lejegyezhetetlen lett volna, ha nem az Úr adja elém, s ha nem Ő adott volna erőt. 

Nem saját kútfőből, hanem Tőle értettem meg, hogy van ezzel dolgom: sok emberrel meg kell 

ismertetni, egész egyszerűen, mert az életük változik meg, lesz jobbá. 

 

A pandémia végeztével kurzusokat tartunk Műhelyemben 

• Érdeklődőknek, akik a mindennapi életükben szeretnék használni az ÉM rendszerét, 

szeretnének a boldogélet receptje szerint élni, azt alkalmazni; 

• Szolgálóknak, akik úgy gondolják, hogy az ÉM rendszerét szívesen alkalmaznák a 

szolgálatukban (ők mindenkor térítésmentesen alkalmazzák a rendszert a szolgálatban); 

• Munkatársaknak, akik coachként, mediátorként, pszichológusként, bármilyen lelki 

segítőként e rendszert alkalmazni szeretnék ( a kurzus végeztével /minősítést szereznek/ az 

ÉM rendszerét szolgáltatásként alkalmazzák, így munkájukért az ügyfelektől anyagi 

juttatást kapnak majd).  

 

A kurzusok a jelenlegi tervezés szerint személyesen, kiscsoportos (5-9 fő) létszámban kerülnek 

megszervezésre. 

Azonban a kialakult világjárvány - tudjuk -, hogy gyakran újratervezésre késztet, így a kurzusok 

jellegéről (online/személyes), a létszámról, kezdési időpontról, helyszínről, a szerezhető minősítésről 

és minden egyéb tudnivalóról a honlapjaimon leszek híradással, s a megadott elérhetőségeimen 

lehet érdeklődni. Az érdeklődőket arra kérem, hogy ímélben jelezzék érdeklődési szándékukat /ez nem 

jelent elköteleződést/, s akkor értesítést tudok küldeni a részletekről. 

 

Az ÉM képzéseken, kurzusokon – lépésről lépésre tematikusan megismerjük a rendszert. A módszer 

fontos alapja, hogy nem keresi senki igazát, nem vádol, hanem mindenkor mindent az ige 

mérlegén vizsgál, az egyetlen igazsághoz vezet vissza, ahhoz igazít. A módszer lényege ebben 

egyedi – az ügyfelek visszajelzése alapján is. Noha mindenkinek lehetősége van az érzelmeit 

verbalizálni, ugyanakkor segít feledtetni a „szerintemeket”, és a tényekre fókuszál. Ez azért lényeges, 

mert igaz állításokból igaz következtetések lesznek, a hamisakból pedig hamisak. Ez pedig az életünket 



határozza meg. Megtanít az elesésből felállni, s ige alapú gyakorlati útmutatókkal lát el a lehető 

leggyorsabb – akár naponkénti - újratervezéshez. Aki e szerint gyógyul, megváltozik az élete. 

Mindenki képes elsajátítani az ÉM -rendszert? Nyilván, ahogy a kommunikációnk, úgy a viselkedésünk, 

a tanulásunk is függ a szocializációnktól, a habitusunktól, de az IGE mindannyiunknak szól, az 

Értékmozaik is. Ha megpróbálja valaki, sikerülhet. Mi a legfontosabb hozzá? Alázat, engedelmesség, 

fegyelem és vágy a tanulásra. „Szerintem kétfajta ember él a földön: aki kész tanulni, és aki nem.” 

(Benjámin Barber) 

 

Én magam mind a magánéletemben, mind a szolgálatomban, ahogyan a munkámban is e rendszer 

szerint élek, dolgozom. Műhelyemben nagyon sok megújulásnak, elveszettnek hitt házasság 

újraindulásának lehettem közvetítője, így szemtanúja. (A honlapomon erről néhány vélemény 

olvasható, sajnos idő híján nem jól haladok a feltöltésekkel.) 

A szemléletmód az alap, s bár ez szolgálatban és a munkában is ugyanaz, de mindenkor hangsúlyozom, 

hogy a határok meghúzása nagyon fontos és elmaradhatatlan: mi az, ami szolgálat, mi az, ami munka, 

ezeket a képzéseken alaposan átbeszéljük. 

Mindenkor elmondom a feleknek, hogy a Biblia olvasása, az IGE és az imádság ingyen van, az út, a 

tanácsadás, a mediáció, amely az irányt mutatja, ha valaki a Műhelyemben keres föl, annak van díjazása. 

 

b.) Az Értékmozaik Műhelyben folytatott átfogó munkáról, az egyes területekről röviden: 

ÉM Műhelyem a bibliai értéket képviseli, közvetíti. Az alábbi módokon tud segíteni, hogy mind 

hatékonyabban sikerüljön a kommunikáció, a konfliktuskezelés, a szemléletmódváltás, megoldatlan 

kapcsolatoknak a feltárása, megoldása, az értékmozaikos szemlélet kialakítása:  

* mediáció; 

* tanácsadás; 

* coaching; 

* párkapcsolati klinika; 

* tréningek, kurzusok; 

* konferenciák. 

 

Irodámban, olyan felek keresnek meg, akik döntési helyzet előtt állnak, magánéleti krízisben vannak, 

munkahelyi problémák terhelik, vagy bármilyen konfliktusos helyzetük adódott. Életvezetési 

tanácsadóként keresztény gondolkodásmóddal közelítek egy adott probléma feloldásához. 

Mediátorként a tárgyalófelek között egyfajta egyensúlyozó szerepet töltök be, a pártatlanság és a 

titoktartás kötelez. Coachként együttműködésre épülő, megoldás- és eredményközpontú 

beszélgetéseket (coaching) folytatok az ügyfeleimmel. Értékmozaik Műhelyemben és meghívásra 

megbeszélt helyszínen előadásokat, tréningeket, kurzusokat tartok. 

 

 

4.) Az Értékmozaik jogvédett 

Az Értékmozaik rendszerének felhasználása lelki épülés céljából engedélyezett, támogatott, 

ugyanakkor haszonszerzés (díjazás elfogadása) bármilyen formájában (egyéni beszélgetés, 

tanfolyam…stb.) a tulajdonos engedélyezése nélkül tilos! Abban az esetben, ha ezt megsértik, jogi 

következményeket von maga után. 

A Nagyobb Ő – Értékmozaik könyv tartalmából idézni, megosztani a megszokott módon, minden 

esetben pontos hivatkozással, forrásmegjelöléssel természetesen lehet.  



5.) Könyvterjesztés, könyvbemutató 

Azok, akik gyülekezetekben, iratmisszióban és viszonteladóként megvásárolni, terjeszteni szeretnék a 

könyvet, (vagy akár többen összebeszélve egyszerre rendelnék), keressenek egyéni egyeztetés céljából 

(kapcsolat: ld. lenn a linkeknél), jelentős kedvezményt biztosítunk! Ehhez egy külön űrlapot 

készítettünk lelki testvéreknek, gyülekezeteknek, amelyet kérésre ímélben küldünk! 

Egy-egy darabot is szívesen kipostázunk (szokták kérni dedikálva), de 1 darab könyv szállítási díját pl. 

a Parakletos vagy a Kálvin Kiadó kedvezőbben tudják biztosítani, lévén, hogy könyvesbolt, így ez az 

egyik fő profiljuk. A könyv több helyen megvásárolható (ld. lenn).  

 

Többek megkeresésére jelzem: ahogy a járványügyi helyzet lehetővé teszi,  előre egyeztetett időpontban 

szívesen teszünk eleget a felkéréseknek, és férjemmel/családommal meghívásra ellátogatunk 

gyülekezetekbe, közösségekbe könyvbemutatóra, bizonyságtételre, író-olvasó találkozóra. 

 

Fontos megjegyzés a katolikus-református margóra, belelátva mind a két oldalba: „Gondolhatja valaki, 

hogy nem a különbségek felsorolásával kellene foglalkozni, amikor amúgy is támadják kívülről a 

kereszténységet. Nem is szól erről a mű. Éppen ellenkezőleg. Az egységhez vezető motiváció nem 

mellékes. Úgy kellene egységben lennünk, hogy nem az egységet domborítjuk ki, hanem a Krisztusi 

alapot, az evangéliumi alapokhoz való visszatérés lenne a cél, az ige mentén, az egység pedig akkor nem 

lehet kérdés, mert következmény lesz! Áldás lesz. Ebben van erő. A világnak az élő Krisztus kell!” 

                                    

 

                                       Áldáskívánással, szeretettel: 

 

                                                                                 Ritter Ida 

 

 

 
  
A könyvről bővebben: http://ritterida.hu/ertekmozaik/nagyobb-o-ertekmozaik  

A kötet borítója - a fülszövegen egy rövid ismertetőt olvashat a kötet felépítéséről, s egy rövid 

bepillantást nyerhet a két könyv témájába: ld. az ismertető végén  

Lapozz bele: http://ertekmozaik.hu/cikk/lapozz-bele-ritter-ida-nagyobb-o-ertekmozaik-kotetebe  

A teológiai lektor ajánlója: http://ritterida.hu/cikk/reszlet-a-nagyobb-o-ertekmozaik-kotetbol-het-

mozaikdarab-konyvajanlas  

Az irodalmi lektor ajánlója: http://ritterida.hu/cikk/reszlet-a-nagyobb-o-ertekmozaik-kotetbolida-

regenye-konyvajanlas  

Olvasók mondták: http://ertekmozaik.hu/velemenyek  

Médiamegjelenések: http://ertekmozaik.hu/cimkek/mediamegjelenesek  

A könyv szerkezete:  http://ritterida.hu/sites/default/files/fajlok/tablazat_01.pdf  

A mű összetétele: http://ritterida.hu/sites/default/files/fajlok/a_mu_osszetetele_11-14.pdf  

A szerzőról bővebben: http://ritterida.hu/ritter-ida-ertekmozaik-tanacsado-mediator-coach  

A szerző munkásságáról bővebben/ Értékmozaik Műhely: http://ritterida.hu/ertekmozaik-muhely  

Blog: http://blog.ritterida.hu/  

Kapcsolat a szerzővel: http://ritterida.hu/kapcsolat  

YouTube-csatorna:https://www.youtube.com/channel/UCYsPcH-Dd3uE8J9bmpTOnfQ/videos  

A könyv megvásárolható: http://ritterida.hu/a-konyv-megrendelese  
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