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Ma este
Ha megállsz a fenyőfa alatt,
Ne az alján nézzed az ajándékokat…
Fölfelé tekints. Onnan kapod
A békességet, a világosságot.
Ha pásztorként megérted te is
A betlehemi ének üzenetét,
Ereszkedj csendben térdre,
S köszönd meg az Isten szeretetét.
Köszönd meg mindazt, amit kaptál:
Jászolt, Krisztust, keresztet, Golgotát;
Mert ezek nélkül sosem tudnád
Felismerni a Megváltó lábnyomát.
Ez mindig megmutatja neked
Az utat, hol testvérként járnod kell,
-Amíg lesznek karácsony-esték…
És találkozni fogsz Heródesekkel.
Találkozni fogsz kishitűvel,
Gyávával, erőtlennel, csüggedővel,
S ezeknek neked kell elmondanod
Azt, amit a karácsony nekünk hirdet.
-Hogy Krisztus él! S benned is
megszületett.
Tamaska Gyula

Jézus a fa alatt
Amikor közeledik a karácsony, végiggondoljuk, kiket szeretnénk megajándékozni. Jó esetben a szeretetünk mozgat meg
bennünk valamit, ez határozza meg, kiket ajándékozunk meg.
Szeretnénk kifejezni, hogy fontos számunkra a másik, szeretnénk megajándékozni, mert szeretnénk jót tenni vele, olyat adni, aminek örül, amire szüksége van, ami a javára válik. Sokszor igazi kutatómunkát végzünk, mert nem tudjuk mi lenne a
megfelelő ajándék. Megkérdezzük azokat, akik sok időt töltenek vele, vagy lessük a szavait, hátha elejt valami fontosat, valami használhatót, amiből ötletet meríthetünk.
Amikor megvan az ötlet, újabb kutatás következik: milyen
változatokban létezik, hol lehet beszerezni, hogyan tudom
megrendelni, mennyibe kerül, stb. Ha valaki fontos, sokszor
szinte semmi sem számít, kerül, amibe kerül, lesz, ami lesz:
megvesszük, elmegyünk érte a város túlsó végébe, vagy fizetünk aránytalanul nagy szállítási költséget is. Aztán végre
megvan, ott van nálunk. Lehet csomagolni. Az sem mindegy,
hogyan csomagoljuk, hiszen ennek is üzenete van: mennyit
foglalkoztunk vele, mennyire lesz ez is a kedvére való, szép, az
ajándékhoz illő. Ha be van csomagolva, akkor pedig várni kell,
várni karácsonyig… Van, akinek ez nehéz, hiszen már adná,
már látná a reakciót, az örömöt, fogadná az ölelést…
Egyszer csak eljön a karácsony. Az ajándékok a fa alá kerülnek, majd a megajándékozottak kibontják, megnézik, megtapogatják, sokszor bele is szagolnak, hiszen valami újat kaptak, amit meg akarnak ismerni! Ugyanígy természetes az is, ha
feltör egy „köszönöm” vagy „nagyon örülök” a megajándékozó
felé. Végül az ajándék a helyére kerül, aki kapta, elkezdi élvezni előnyeit, és közben talán minden nap eszébe jut, hogy kitől kapta és mikor. Az ajándékok már csak ilyenek, nem?
.

M A N N A

2019. karácsony
betegek, szegények közé. Mert ez volt az az út, amit
meg kellett tenni, hogy az ajándékot át tudja adni, és
nem volt számára akadály semmi.
A „csomagolás” egy csecsemő volt, egy kis faluban…, meg egy élet, ami világi szemmel értelmetlenül
ért véget. Egy kínos, megalázott, gyötrelmes halállal.
De ez volt a hiteles „csomagolás”: a törékeny, az emberi, az alázatos, a szenvedő, a szolgáló Isten. Isten Önmagát adta oda értük, Önmaga jött el Jézus Krisztusban.
Nem talált a mennyben jobbat, nagyobbat, nekünk fontosabbat! Bárcsak megértenénk ezen a karácsonyon,
hogy a menny minden lelki áldása a miénk lehet Krisztusban. Ha meglátjuk Őt, az Ajándékot, ha elfogadjuk,
azt, amit Benne kaptunk, akkor megláthatjuk, megérezhetjük, sőt, megízlelhetjük Isten ajándékát! (1Péter 2,3)
Mit akar adni? Azt, hogy szabadok legyünk a bűneink terhétől. Hogy szabadok legyünk a jelen kísértései
között, és szabadon választhassuk Őt. Hogy szabadok
legyünk az önző gondolkodásmódunktól és szabadon
követhessük őt a szolgálatban. Hogy felépüljünk lelki
házzá, szent papsággá, akik hitelesen bemutatják, szemléltetik, megélik az Ő szeretetét (1Péter 2,1-5).
Jézus Krisztus kiválasztott és drága. Ő rendkívül értékes ajándékokat ad, a menny minden lelki áldását, de
csak akkor, ha meglátod őt a fa alatt.

De milyen Isten ajándéka? Ő hogyan ajándékoz meg
minket? Amikor a teremtés után Isten körülnézett az Ő
világában, a mennyben, bizonyára sokféle értékes, és
csodálatos dolgot látott. Amikor letekintett a Földre,
szintén azt látta, hogy minden, amit alkotott „jó”. Mégis
tudta, hogy szükségünk lesz valami másra, valami földön túlira, valami mennyeire. Nem kellett kutatómunkát
végeznie, mert tudta, hogy nem lesz elég a Föld, amit
ránk bízott, nem lesz elég a tehetség, amit nekünk adott
és nem lesz elég az emberek közössége (pedig az „igen
jó”). Mert nekünk Őrá van szükségünk, de tudta, hogy a
Bűn el fog választani tőle.
Isten, a mi mennyei Atyánk, még a világ teremtése
előtt kiválasztott minket, hogy a menny minden lelki
áldásával megajándékozzon bennünket. Mert szeret
bennünket, mert szeretné, hogy érezzük és örömmel fogadjuk a szeretetét! Mert Ő velünk akar lenni, és azt
akarja, hogy mi vele legyünk, mindig. Erre pedig nem
volt más mód, más változat, másik út, csak egy: a Fiú,
Jézus Krisztus eljövetele és áldozata. Az Atya már a világ teremtése előtt elhatározta, hogy megtisztít, megszentel, és a gyermekeivé tesz bennünket Jézus által (Ef
1,3-5). Ezt az ajándékot választotta ki számunkra. Ennek az átadására készült, ezt készítette elő évszázadokon keresztül. Készítette az embereket, a népét, hogy
megértsék, hogy eljuthasson hozzájuk. És amikor eljött
a megfelelő idő, elindult. Az univerzum egy aprócska,
távoli szegletébe: egy poros kis tartományba, bűnösök,

Horváth Ádám

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Beszámoló az őszi Kerületi Gyermekklubról
Október 6-án tartottuk meg a Kerületi Gyermekklub őszi ünnepélyét. Meghívásunkra mintegy harmincöt
gyermek jött el szüleivel együtt. „Jézus szeret minden kicsi gyereket.” – énekelték a jelenlevők Évi, Ildi,
Bogi és Juli vezetésével. Ez alkalommal a Szegedről érkezett Süveges Ruth tartott előadást: ötletes
lufihajtogatással szemléltetett fontos bibliai igazságokat. Majd a különböző figurákat odaajándékozta a
kérdéseire helyesen válaszoló gyermekeknek. Most sem maradt el az ajándékozás: a csomag elsősorban
tanszereket, írószereket és édességet tartalmazott. Az asztaloknál meleg tea és kalács várta vendégeinket,
a kisteremben pedig mindenki tetszés szerint válogathatott a használt ruhákból.
Kolozs Nagy János
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Hálaadónap október 13.

„Emlékezz vissza az útra…”
Gyülekezetünk fennállásának 95. évfordulója alkalmából október 27-én, vasárnap délután 16 órakor
a Budai Gyülekezet imaházában találkozót tartottunk. Az alkalom első részében nagyon jó volt Istent
dicsérő énekeket együtt énekelni, igei tanítást hallgatni, visszaemlékezni a régi időkre.
Az alkalom második felében szeretetvendégség
keretében adódott lehetőség egymással beszélgetni.
Élmény volt a lépcsőházban a falon látni a régi
vasárnapi iskolás énekek szövegeit, a bibliai történeteket.
Köszönöm mindenkinek, aki jelenlétével megtisztelt bennünket, és azoknak a testvéreknek is,
akik szolgálatukkal segítettek! Nagy örömömre
szolgált, a régen látott testvérek, barátok találkozása. Jó volt együtt dicsérni közösen Istent!
A találkozó visszanézhető ezen a linken: https://www.youtube.com/watch?v=Anx8ULe8hbQ .
Bodáné Uri Ibolya

VELÜNK TÖRTÉNT

Hálaadónap a Kamaraerdei Idősek Otthonában október 20-án
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Láthatóság – Keresztyén Média Konferencia
gén Láthatóság néven rendezett egy „keresztyén médiakonferenciát” (keresztyénmédia-konferenciát?), amin
pont ezekről a fogós kérdésekről beszéltek olyan testvérek, akik akár gyülekezeti, akár civil munkájukon keresztül jóval nagyobb rutinnal rendelkeznek ilyen ügyekben,
mint – például – én. Előadott többek között Durkó István
misszióigazgató és Háló Gyula kommunikációs igazgató
az MBE-től, Csali Annamária a Református Szeretetszolgálattól vagy Hodász András angyalföldi plébános/influencer. Az előadások elég sok témát lefedtek és
elég sok kérdést feszegettek: hogyan közvetítsünk az interneten? Milyen csatornákat használjunk, mennyire
idomuljunk rétegnyelvekhez, rétegigényekhez? Mit oszszunk meg és kiknek? Hogyan
használjuk tudatosan az alkalmainkat minél több ember
megszólításához és hogyan indítsunk újakat ahhoz, hogy
másokat is megszólíthassunk?
Hogyan döntsük el egyáltalán,
hogy kiknek szóljunk? Legyen
gyülekezeti
Instagramunk?
TikTokunk? Vannak celebek,
véleményvezérek egy gyülekezetben? Ha vannak, kell,
szabad rájuk építeni? Hogyan
fogadjuk azt, aki érdeklődik?
Hogyan ne ijesszük el?
Egy ilyen tematikus konferencián a legnagyobb kérdés talán mindig az, hol a határ a szakmai rutin és a hit
között: egyszerre kell nyitottnak maradnunk Istenre és
meghallanunk azt, amire a Lélek indít minket; de emellett meg kell tennünk azt is, ami rajtunk áll. Hiszen bár
lehetséges, hogy a Lélek kijavítsa a hangosítás hibáját
helyettünk, érdeklődők is megtalálhatják anélkül az imaházat, hogy leírnánk rendesen, hol van – de egészen biztosan akkor járunk el jó sáfárként, ha a legjobb tudásunk
szerint végezzük a gyülekezeti kommunikáció minden
feladatát.
Négyen mentünk a gyülekezetünkből Veresegyházra:
Kotán Béla lelkipásztorunk, Nagy Péter gyülekezetvezetőnk, Sonkoly Tamás és én. Tamás mint keresztény marketinges elő is adott a kapcsolódó tapasztalatairól. Minél
többet hallottunk a nap során, annál biztosabban tudhattuk, hogy rengeteg feladatunk van abban: ne a gyülekezeti kommunikációnk ellenére, hanem annak segítségével tudjon munkálkodni a Lélek minél többekben. A következő hónapok egyik fontos teendője lesz elemeire
szedni, hogy hol, mit, miért és kinek írunk – ehhez pedig
sok-sok imádkozásra, valamint sok-sok szöszmötölős
háttérmunkára is szükségünk lesz. Az imák terén kérem
minden testvér támogatását, de aki érez rá magában indíttatást, bátran keressen az aprómunkát illetően is!

Egy gyülekezeti kommunikációs konferenciáról fogok
beszámolni ebben a cikkben, de ha szabad, egy kicsit
messzebbről indítanám a gondolatmenetet. Onnan, hogy
léteznek olyan baptista gyülekezetek, amiknek nem kell
sokat gondolkozniuk azon, mit és hogyan kommunikáljanak magukról a külvilág felé. Egy faluban vagy kisvárosban általában elég egyszerű a képlet: a gyülekezet
úgy-ahogy ismeri a környezetét, a környezete pedig úgyahogy ismeri a gyülekezetet.
A Budai Baptista Gyülekezetre ez a legcsekélyebb
mértékig sem igaz, hiszen Budapesten van, annak is a
belvárosában, itt pedig nem igazán működnek az efféle
hagyományos ismeretségi viszonyok. Hiszen hol is laknak azok, akik a gyülekezetünk tagjai? Nos, szinte bárhol,
Solymártól Érden és Csepelen
át Pestszentlőrincig: nem azért
lesz valaki tag nálunk, mert ez
a gyülekezet érhető el neki,
hanem azért, mert a számtalan
elérhető gyülekezet közül valamiért ezt választotta. Van,
aki itt nőtt fel, csak elköltözött,
van, aki ide házasodott és van,
aki egy itteni testvér közreműködésével tért meg és így logikus volt, hogy csatlakozzon,
lakjon egyébként Budapesten vagy az agglomerációban
bárhol. De ez a fajta „területfelettiség” fordítva is igaz és
hiába lakik valaki a környéken, attól még nem lesz evidens neki a gyülekezetünk léte. Hadd hozzak egy személyes példát, miért: van egy gimnáziumi barátom, akinek a
barátnője korábban az Alsóhegy utca 36-ban lakott albérletben, nagyjából egy évig. Amikor először találkoztunk
és ez kiderült, boldogan meséltem, hogy nahát, micsoda
véletlen, én meg pont a szomszéd imaházba járok. Mégsem ez bizonyult a legjobb beszédtémának, ő ugyanis hiába élt itt egy évet, egy pillanatra sem vette észre, hogy
valami templomféle van mellette. És ezzel biztosan elég
sokan vannak így még a környéken. Annyit biztosan kijelenthetünk tehát, hogy gyülekezetként nem igazán tudhatjuk, kik jelentik a környezetünket.
Ilyen bizonytalanságban élve pedig különösen fontos,
hogy mit és hogyan kommunikálunk, hiszen sok-sok érdeklődő a weboldalunkkal vagy a Facebook-oldalunkkal
találkozik először. Per pillanat mindkét felületet én (is)
szerkesztem, de ez a szerkesztés kimerül afféle üzemeltetői iparosmunkában: közzétenni, mikor van rendkívüli
alkalmunk, mikor marad el rendes alkalmunk, satöbbi.
Nem biztos, hogy aki ismeretlenül (sőt megtéretlenül) találkozik ezekkel az oldalakkal, pont erre kíváncsi – de
hogy mire, az már jóval fogósabb kérdés.
Ezért örültem nagyon, hogy a veresegyházi Élő Remény Baptista Gyülekezet az advent előtti utolsó hétvé-

Baranyai Zsolt
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Vajon Vajta milyen volt…?
Tanulságok a vajtai gyülekezeti hétvégével kapcsolatban
így szép, és az is helyes, hogy mindenki kifejthesse
meglátásait. Azt azonban felelőtlenség lenne megígérni,
hogy mindet megvalósítjuk… Igyekszünk jövőre is úgy
alakítani a programokat, hogy minden résztvevő jól
érezze magát. Egy biztos: arra törekszünk majd, hogy
ne térjen haza senki sem lelki áldások nélkül!

Mint ismeretes, idén szeptemberben Vajtán tölthettünk
egy remek hétvégét gyülekezetünkkel festői környezetben, jó közösségben. Testileg-lelkileg felfrissülhettünk.
A 2020-as gyülekezeti hétvégénket máris tervezgetjük,
és ehhez nagy szükségünk volt arra, hogy visszajelzéseket kapjunk a résztvevőktől. Nagy örömünkre jópáran
(25 fő) kitöltötték a kérdőíveket, és az ezekből levont
tanulságok, következtetések közül szeretnénk pár említésre méltót megosztani a kedves gyülekezettel. (Ezen
felül még sokan szóban mondták el, miért érezték magukat jól – köszönjük, jól esett, habár statisztikai következtetések levonására az nem megfelelő forma.)
Az első következtetésünk az kell, hogy legyen, hogy
érdemes jövőre is gyülekezeti hétvégét szervezni! Mind
a résztvevők magas létszáma, mind a személyes visszajelzések azt támasztják alá, hogy örömmel veszünk
részt ilyen alkalmakon.
A következő tanulság az, hogy a vajtai rendezvényközpont nem feltétlenül a legmegfelelőbb erre a célra.
Bár a szállással úgy tűnik, a többség elégedett volt
(78%), sőt, a résztvevők 85%-a örömmel venné, ha
2020-ban ismét Vajtára mennénk. Ugyanakkor a szállással kapcsolatban majd’ mindenki megjegyezte (néhányan már a helyszínen is), hogy a vendégházi szobák
túl messze voltak a közösségi programok helyszínétől.
Kisgyermekesek és idősebbek is joggal érezhették kihívásnak a távolság napi többszöri megtételét. Mivel szeretnénk, hogy egy ilyen hétvégén ne a programhelyszínek közötti közlekedésben fáradjunk el, ez a helyszín
nem tűnik ideálisnak a következő gyülekezeti hétvége
lebonyolításához. Reméljük, hogy találunk nekünk
megfelelőbbet.

Már az idei szervezés közben is foglalkoztatott minket a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha nem csak péntektől vasárnapig tartana az elvonulásunk. Akkor úgy
sejtettük, hogy ezzel a lelkesedésünkkel egyedül vagyunk, hiszen a legtöbben iskolában, munkahelyen
vannak hétköznap, nem érnek rá négy napra. Mégis bátorkodtunk feltenni a kérdést a kérdőívben, és meglepetés ért minket! A válaszolók 76,2%-a azt válaszolta,
hogy szeretne hosszabb elvonuláson részt venni. Ezért
megfontoljuk, hogy idén 3+1 napban gondolkodjunk,
azaz akik megtehetik, csütörtökön már megkezdhetik a
hétvégét, pénteken pedig csatlakozhat a többi résztvevő.
Zárásképpen hadd álljon itt pár idézet a vélemények
közül:
„Jó volt a testvéri közösség megélése. Több ilyenre
lenne szükség.”
„Összességében nyugalmam volt. A tanítások és az
imaséta jelentett a legtöbbet.”
„Összekovácsolta a gyülekezetet, közösen tudtunk
Istenre és egymásra figyelni.”
„Az emberi kapcsolataim területén volt legnagyobb
hatása a hétvégének. Sikerült új emberekkel is beszélgetnem és olyanokkal is, akikkel már régóta szerettem
volna, csak sose jut rá idő bővebben a gyülekezeti alkalmakkor.”
„A várakozáson felül jó volt. Kicsit félve mentem, de
nagyon kedves volt, szeretettől áradó az egész együttlét.”
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy megáldotta az idei
gyülekezeti hétvégénket. Imádkozzunk a következőért
is!

A lelki tartalommal (tanítások, ének-zene,
lelkigondozás) összességében elégedettek voltak a válaszadók – bár nagy volt a szórás. Ki a tanítások közötti
szüneteknek örült a legjobban, ki a sok éneknek. Mások
szerint viszont lehetett volna kevesebb ének, és több
ima. Valaki rövidebb tanításokat szeretne legközelebb,
más szerint pedig túl kevés időt adtunk Nemeshegyi
Dávidnak… Fantasztikusan sokszínűek vagyunk! Ez

Nagy Péter
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Elindult a ReMa képzés!
kis cukornak 😊). Egy pár percig mindenki magában
imádkozott, hogy Isten a kezünkben lévőn csokin keresztül üzenjen nekünk. Én amellett, hogy szkeptikus
voltam ezzel a gyakorlattal kapcsolatban, teljes pánikba
estem. Mi lesz, ha nekem nem mond semmit Isten? Aztán a képzés vezetője megismételte, hogy csak kérjük
Istent és ő megadja nekünk. És végül is
ez egy üzenetté vált számomra: kérjetek
és adatik. De itt nem állt meg az Isten. A
kezemben egy kissé összenyomódott, viszont nagyon finom tejkaramell volt.
Néha én is kicsit „nyominak” érzem
magam, de Isten mégis nagyon értékesnek lát engem.
Természetesen a tanfolyam nem csak
játékról és csokikról szól. Még csak két alkalom volt, de
már most sok-sok hasznos dolgot tanultunk, amiket reményeim szerint a gyülekezetben is fogunk tudni hasznosítani.

Bodóné Dorotival októberben elkezdtünk járni a Reménység Magjai által megrendezett tinédzser tanítói
tanfolyamra. Már az első képzésről úgy jöttem haza,
hogy tele voltam Istenélményekkel. Személy szerint
egy száraz tananyag leadására számítottam, de ehelyett
minden elmélet mellett máris kóstolót kaptunk a gyakorlati oldalból is. Ez egy tinédzser
tanítói tanfolyam esetén azt is jelenti,
hogy rengeteget játszunk az alkalmakon. (Be kell vallanom sokkal többet,
mint amit a tinédzserekkel szoktunk
egy lánykör vagy bibliakör előtt).
Ennek köszönhetően a tanítások nagyon szórakoztatóak és már a csapat
is nagyon összeszokott.
Személy szerint nekem a legkiemelkedőbb élmény
az első alkalom zárása volt. Leültünk egy körbe és a
képzés vezetője elmondta, hogy szeretné, hogyha imaközösséggé válhatnánk. Középre tett egy tálat tele csokival és cukorkával és megkért, hogy húzzunk egyet
(Tinédzsertanítói tanfolyamon mindig kell lennie egy

Sonkoly Anna

BIZONYSÁGTÉTEL

Utam a Bibliaiskolába
téren fejlődnöm kell. Elkezdtem számba venni a lehetőségeket, hogyan is formálódhatnék ebben a leghatékonyabban.
Mivel már évekkel ezelőtt hallottam erről a bibliaiskoláról, és amit elmondtak, pozitív volt a számomra, elkezdtem ezen is gondolkodni. Azt tudtam, hogy itt a
komoly elméleti oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetnek a tanultak gyakorlatba ültetésére, a szolgálatra is.
Sőt, igazából a szolgálaton belül is
a legnagyobb hangsúly az evangelizáción van, ami talán mindig is a
legközelebb állt a szívemhez.
Ahogy elkezdtem mérlegelni a dolgokat, hogy ez mivel is jár, egy nagyon komoly döntéshelyzettel találtam szembe magamat. Egyik oldalról itt ez a lehetőség, ahol lehetőségem lenne minden eddiginél többet
és mélyebben foglalkozni az igével,
részt venni szolgálatokban, amikben talán eddig nem volt részem,
vagy ha volt is, nem ilyen mértékben, és ezek biztos, hogy nagy hatással lehetnek az egész további
életemre és szolgálatomra. Másrészről pedig, ha ezt választom, akkor ez bizony komoly lemondásokkal is jár. Ez butaság! Ez alatt az idő
alatt nem fogok tudni dolgozni. Ott kell hagynom a

WOL Élet Szava. Tudom, hogy többen is vannak, akik
hallottak már róla, sőt esetleg részt vettek a táboraikban. Egy alapítvány, amelynek célja a fiatalok felé való
evangelizáció és tanítványnevelés. Augusztusban már
beszéltem róla, hogy szeptemberben szeretném elkezdeni a WOL Élet Szava Bibliaiskolát. Istennek hála, el
is kezdhettem és bizony sok dolog történt már azóta. De
miért is döntöttem emellett?
Sokat gondolkodtam azon,
hogy hogyan is folytassam az életemet. Mi az, aminek tényleg van
értelme? Igazából az erről való
gondolkodás mindig is jelen volt
az életemben. Gondolkodtam, és
imádkoztam az élet sok területéért:
munkahely, tanulás, családalapítás
stb. Amikor eljutottam arra a pontra, hogy őszintén ki tudjam azt
mondani, hogy „bármi is legyen a
te akaratod, én gyenge vagyok, de
engedelmeskedni szeretnék”, az
Úr nagyon határozottan és egyértelműen mutatta meg, hogy a legfontosabb igazából épp ez. Az,
hogy hajlandó legyek bármire,
amire ő hív, hogy szolgáljam őt egész életemmel. És
ekkor azért imádkoztam, hogy akkor mutassa meg,
hogy hogyan tegyem ezt. Arra gondoltam, hogy ezen a
6
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utcai evangelizációkban is részt vettem, amiért nagyon
hálás vagyok. Hihetetlen látni, hogy az Úr, hogy használ minket ezekben. Félelem van bennem, amikor megyek, hogy hogy menjek oda egy idegenhez; hogyan
szólítsam meg, hogy lehet elérni, hogy egy vadidegen
ember elkezdjen velem beszélgetni az evangéliumról?
Egyáltalán miért legyen bármi bizalma irántam, ebben a
bizalmatlan világban? És bizony nagyon sok olyan ember van, akit nem érdekel ez a dolog, és nem akar beszélgetni. Viszont látom azt is, hogy igazából az Úr jár
előttünk ezeken a szolgálatokon. Több ilyen beszélgetésemben is ezt tapasztaltam. Nem volt még olyan, aki ott
előttem megtért volna (bár voltak olyan osztálytársaim,
akik ilyenről is beszámoltak), de mégis többször egyértelműen láthattam, hogy Isten használt. Több olyan embernek is elmondhattam már az evangéliumot, akik korábban még nem találkoztak vele. Van, amikor, úgy tűnik, hogy csak udvariasan végighallgatnak. Van, amikor
úgy tűnik, komolyan elgondolkodnak rajta, de, hogy Isten mit munkál ki a hallottak által az életükben, azt csak
Ő tudja.
Önismeretben is fejlődhetek. Megláthatok olyan negatív dolgokat is magamban, amiben nagy szükségem
van az Úr átformáló kegyelmére. Persze, ahogy minden
más dolognak, a bibliaiskolának is meg vannak a maga
nehézségei. Az egyik, például, hogy mivel nagyon sokat foglalkozunk az Igével, számonkérések vannak bőven, és még más dolgokkal is kell foglalkoznunk, könynyű beleesni abba a hibába, hogy csak egy minél előbb
elvégzendő dologként tekintsek ezekre, ahelyett, hogy
igazán elmélkednék rajta. Vagy egy másik, hogy egy
viszonylag zárt környezetben élünk, ami szintén nem
mindig egyszerű.
Mindezek mellett most is itt van bennem a kérdés,
hogy mi legyen a következő lépés az iskola után. De bízom benne, hogy kapok bölcsességet az Úrtól helyes
döntéseket hozni a továbbiakban. Úgy gondolom, hogy
ez az időszak is egy olyan dolog az életemben, amiért
nagy hálával tartozom az Úrnak. Dicsőség neki érte!

munkát, fel kell mondani az albérletet, a gyülekezet életéből is kimaradok stb. Ezek a dolgok az életem további
részére is kihatással lesznek. Ott volt a hit, és ott volt a
félelem is egyszerre. De ahogy tovább könyörögtem
vezetésért az Úr továbbra is csak azt mutatta, hogy Őérte ne féljek lemondani bármiről. Egy nagyon határozott
útmutatását kaptam ebben az időszakban. Ezért döntöttem úgy, hogy ide jöjjek tanulni. Egyébként még ott
volt bennem a kérdés, amit fel is tettem az Úrnak, hogy
de miért, mi lesz utána, pontosan mire akarod felhasználni ezáltal az életemet? És a válasz nagyon egyszerű
volt: „egyelőre csak a következő lépést mutatom meg”.
Tehát röviden így kerültem ide.
És mi a helyzet azóta, amióta elkezdtem? Milyen itt
az élet? Mivel foglalkozunk? Az időnk eléggé be van
osztva, nem sok szabad időnk van (persze ez részben attól is függ, ki mennyi időt szán tanulásra). Az órákat
szeretem. A tanárok mindig igyekeznek úgy leadni a
tananyagot, hogy az ne csak információ legyen, hanem
alkalmazzuk is azt az életünkben. Az iskola tanárai és
munkatársai kedvesek és segítőkészek. A diákok közösségét is szeretem, igaz mivel egy nemzetközi társaságról van szó és az én angol tudásom nagyon kezdetleges,
ez kicsit megnehezíti a dolgomat. A sok emberrel való
együttélést is egy pozitív, személyiségformáló helyzetnek látom, még ha hiányzik is a személyes tér. Az órákon kívül vannak még elkülönített idők tanulásra, személyes csendesség tartásra. Emellett közös, valamint
szobai áhítataink is vannak. Minden diáknak van valamilyen közösségi feladata is, ami az iskola működéséhez szükséges fizikai tevékenységet jelent. Nekem heti
kétszer a karbantartási munkákban kell részt vennem,
de vannak, akik például takarításban, mosogatásban, és
egyéb dolgokban vesznek részt. Jól esik egy kis fizikai
munkát is végezni.
Na és persze minden diák részt vesz valamilyen lelki
munkában is. Nagyon sok csoport, sok különféle módon
vesz részt ezekben. Például vannak, akik ifikben szolgálnak, angol klubokat tartanak, bábos színdarabokat
adnak elő, dicsőítő csapatban vesznek részt; sport szolgálatot végeznek, vasárnapi iskolákat tartanak, utcai
evangelizációban vesznek részt stb. Én eddig például

Gőczi János

Legyünk igazi mártírok!
ről jó hangosan mindig azzal köszönt, hogy „Az Úr áldjon meg” és mindegy, hogy hol találkoztunk. Buszmegállóban, villamoson vagy az utcán, ha hozzánk érkezve
belépett az ajtón az egész lépcsőház zengett a hangos
köszöntésétől. Ez engem nagyon zavart. Úgy is mondhatnám, hogy szégyelltem. Abban az időben különben
sem volt ez divat hangosan hirdetni ezt. Maradinak, ostobának, reakciósnak, nép ellenségének mondták, aki
egyáltalán elhiszi, hogy Isten létezik. Utána meg lelkiismeret furdalásom volt, hogy nem merem fölvállalni,

Az idei nyár egyik vasárnapján Nagy Péter volt az igehirdető, és arról beszélt, hogy aznap van a mártírok vasárnapja. Azt mondta a mártír szó jelentése eredetileg
tanú, csak később kapcsolódott hozzá a vértanú jelentés. A lényeg az, hogy Isten elvárja tőlünk, hogy tanúi
legyünk ebben a világban.
Eszembe jutott, hogy engem sokáig foglalkoztatott
ezzel kapcsolatban az, hogy énbennem mennyi hiányosság van. Nem néztem ki magamból, hogy tanú, vagy
esetleg vértanú tudnék lenni. Erre képtelennek éreztem
magam. Volt anyukámnak egy nagybátyja, aki messzi7
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volt ezzel semmi probléma, amíg Móróczék családi házában vagy a Bethesda üdülőben voltuk. De miután az
ÁNTSZ valami oknál fogva megtiltotta, hogy az üdülőben főzzenek, attól kezdve a közelben levő éttermekben
ebédeltünk és vacsoráztunk. Most mi legyen? Változtassunk-e az étkezés előtti megszokott sorrenden, vagy
minden maradjon a régiben? Úgy döntöttem, hogy minden marad a kialakult módon. Valószínűleg a gyerekek
észre sem vettek semmit a bennem lezajló vívódásból. S
olyat tettem, amit azelőtt el sem tudtam képzelni magamról: ott az étteremben, ahol legalább százan voltak
rajtunk kívül, állva és hangosan imádkoztam. Aztán
folytattuk, úgy ahogy ez, hosszú évek alatt kialakult. Ez
négy nyáron át tartott, míg Földvárról át nem mentünk
Jánoshalmára. A váltás oka pedig nem ez volt. Azóta
sem bántam meg az akkori döntésemet, pedig volt olyan
tanító, aki elzárkózott attól, hogy az étkezés előtt imádkozzon.
Mindenesetre, attól kezdve nincs lelkiismeretfurdalásom, vagy félelmem, hogy képes lennék erre,
vagy arra, mert tudom, hogy ha Isten ilyen dolgot kívánna tőlem, akkor Ő megadja a hozzá szükséges erőt
is.

hogy tulajdonképpen én Istenhez tartozom, az Ő gyermeke vagyok.

Jánoshalmán 2017-ben – „Az asztal terítve…”
Sokkal később úgy alakult az életem, hogy bibliaköri tanító lettem. A nyári táborokban minden étkezés
menetrendje úgy történt, hogy az asztal mellé leülve elénekeltük „Az asztal terítve, immár minden kész…”
kezdetű éneket, és utána imádkoztunk, majd jó étvágyat
kívántam és ettünk. A végén pedig kánonba énekeltük
„Az ételért, az italért, légy áldva jó Atyánk” c. éneket.
Ezt akár háromszor, négyszer is egymásután. Nem is

Kissné Kati

TALLÓZÓ

Megható történet a valódi karácsonyról
Sokan megosztották a következő, szívmelengető karácsonyi történetet, nem véletlenül: olyan erő van benne, amelyre
vágyakozunk a sok felszínes csillogás helyett. Hargitay Judit újságíró sorait szemlézzük nektek.
szememet. Nagyapám halkan odaszólt neki: „Nem kell
mindentől megóvni a gyereket, Gábor.” Apám leengedte a kezét, én odaléptem dédihez, aki már nem nagyon
tudott magáról, de amikor engem meglátott, kicsit megemelkedett a párnáról, mintha el is mosolyodott volna,
és erőtlenül végigsimított a karomon.
Talán negyedórát lehettünk ott, aztán a nagymamám elküldött minket, ő
maradt virrasztani. Baktattunk a főutcán, a ropogó hóban. Én megkérdeztem: „Most mit csinálunk, papa?”
Nagyapám rám mosolygott: „Elmegyünk az éjféli misére, és mondunk dédiért egy imát. Az egész falu ott lesz,
kívánj mindenkinek boldog karácsonyt.”
Sok ajándékot kaptam azóta, drágákat, szeretetteljeseket, de életem egyik
legfontosabb ajándékát azon a hóval
borított, sötét-szomorú falusi szentestén
kaptam meg. A nagyapámtól, akire abban a pillanatban
haragudtam is egy kicsit, amiért meg kellett néznem
dédit, nem kímélt meg ettől, még az ünnepen sem. Mégis, épp ezzel véste a fejembe, hogy a család nem az én

Tizenöt éves lehettem, amikor átéltem életem legmegrázóbb karácsonyát. A 84 éves dédnagymamám (nagymamám édesanyja) haldoklott, és az egész család lement a faluba, hogy velük legyünk szenteste. Fel sem
merült, hogy az ünnepet a kényelmes, kecskeméti lakásunkban töltsük, és a dédnagyit kórházba vigyük az
utolsó napjaira. Mi, a család mentünk le
hozzá.
Nagy, hófödte december volt, a
nagyszüleim házában fel volt díszítve
egy arasznyi fenyőfa. Meghallgattuk
lemezről a Csendes éjt (mindig azt
hallgatjuk gyertyagyújtáskor), aztán
együtt átmentünk egy utcával arrébb, a
dédi házába. A dédi egy hatalmas, rózsaszín dunyha alatt feküdt. Az éjjeliszekrényén egy szaloncukorral díszített
fenyőág és egy szál gyertya állt, a félhomályos szoba sarkában, egy fotelben
ült az orvos.
Akkor már csak órák voltak hátra dédi életéből.
Amikor beléptünk a szobába, a haldokló, aszott kis
öregasszony látványa olyan ijesztő volt, hogy apám
ösztönösen magához húzott, és a kezével eltakarta a
8
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tásban úszó lakásnál, a bugyogó halászlénél, az ünnepi
hangulatnál, az ajándék-kívánságlistámnál. És igen,
fontosabb az én tinédzser lelkemnél is.

tiszteletemre rendezett kívánságműsor, nem szolgáltatás, hanem vastörvény, amely alól én sem vagyok kivétel.
És ha az egyik családtag öreg, elesett, urambocsá
terhére van mindenkinek – vagy épp távozni készül a
világból –, akkor is vele vagyunk, mert akkor van a
legnagyobb szüksége ránk. Ez fontosabb a díszkivilágí-

Forrás: https://777blog.hu/2019/12/06/meghato-tortenet-avalodi-karacsonyrol/

A szeretet engedelmes. Vagy mégsem?
Annyiszor halljuk, főleg idősebb szeretteinktől, hogy az a szeretet kinyilvánítása, ha mindenben követjük az ő akaratukat, hiszen a szeretet engedelmes. Ha véletlenül kétségeink merülnének fel ezzel kapcsolatban, vagy megszólalna belül a lázadó kamasz, aki még felnőttként is ott él bennünk valahol mélyen, kapásból tudják idézni a Biblia idevágó részét.
lom, hogy Isten felé. A szeretet mindig engedelmes Istennek, de ez nem is lehetne másként, hiszen Isten maga
a szeretet. (Tehát, ha szeretet van bennünk, bennünk
van Isten?!? Igen!!) A helyes szeretet, tehát minden
esetben az, ha Isten törvényeit, kéréseit, szavát, de leginkább a Szentlélek vezetését tartjuk szem előtt, és
ezeknek engedelmeskedünk. Ez néha egybeesik az emberi vágyakkal, igényekkel, de nem mindig.
Gondolatkísérlet következik. Milyen lenne a szeretethimnusz, ha nem az ösztönösen eszünkbe ötlő emberi
kapcsolatainkra értelmeznénk, hanem az Isten iránti
szeretetre?
A szeretet türelmes, még akkor is, amikor nem értjük, Isten miért késlekedik, miért nem ad választ azonnal a kérdéseinkre.
A szeretet jóságos, és nem feltételezi Istenről, hogy
lustaságból vagy éppen szórakozásból vergődni hagy
bennünket a problémáinkban.
A szeretet nem féltékeny, éppen ezért nem félti Istentől az álmait, terveit, mert tudja, hogy nem akarja elvenni őket, hogy egy rosszabb, fájdalmasabb életcélt
adjon helyettük.
Nem kérkedik, hanem hálát ad azokért a lehetőségekért, képességekért, melyeket az Atya önként, szeretettel, kérés nélkül adott neki.
Nem is kevély, így nem tulajdonítja saját erényének,
érdemének azt, ami Isten ajándéka és kegyelme.
Nem tapintatlan és nem követel olyan kérdésekre
választ, melyekre Isten akár a saját érdekünkben nem
akar válaszolni.
Nem keresi a maga javát, mert nem önző, múló
örömöket, boldogságot keres a világban, hanem Isten
békéjét és áldását kéri.
Nem gerjed haragra, mert a harag eltávolít Istentől,
elvakít és sebeket okoz.
A rosszat nem rója fel Istennek, mert az kizárólag a
Sátán munkája és az emberi gyarlóságból fakadnak, így
Istentől a lehető legtávolabb áll.
Nem örül a gonoszságnak, nem akar bűnös cselekedetekkel eltávolodni Istentől.

Az utóbbi időben sokat gondolkodtam ezen
az engedelmességen. Valóban
sokszor említi a
Biblia pozitív,
kívánatos magatartásként.
Felnőtt fejjel mi
is azt gondoljuk, fontos, hogy engedelmeskedjenek nekünk a gyermekeink, a ránk bízottak, hiszen ezzel tudjuk őket megóvni sok rossz dologtól. De mi a helyzet az
öncélú, érzelmi zsarolással elért engedelmességgel? Valóban erre is igaz, hogy a megfelelő magatartás az engedelmesség? Valóban azzal teszünk legjobbat mindig,
ha teljesítjük a másik kívánságát gondolkodás nélkül?
Anélkül, hogy szélsőséges dolgokra kellene gondolni, hozok egy teljesen hétköznapi példát. Vegyünk egy
idősödő nagyszülőt, aki világéletében vezetett, de idős
korára már lassulnak a reflexei, egyre veszélyesebben
reagál a közlekedési helyzetekre. Veszélyesen vezet.
Biztosan az a szeretet, ha kívánságának eleget téve
hagyjuk őt továbbra is vezetni? Vagy egy másik példa:
kedves barátunk szeretné elvenni szíve választottját 2
hónap barátság után. Alig ismerik még egymást, de
szemmel láthatóan szerelmesek. Biztosan azzal szeretjük őket igazán, ha engedelmeskedve vágyaiknak lelkesen szervezzük velük az esküvőt?
Biztosan mindig engedelmes a szeretet?
Azt hiszem, rengeteg példát tudunk hozni az életünkből, amikor éreztük, hogy szerettünk, barátunk kérése hosszú távon nem szolgálja senkinek a javát, sőt
akár még veszélyeztethet is ártatlanokat. Ilyenkor nem
hiszem, hogy az a helyes szeretet, ha hagyjuk őt károkat
okozni, a pillanatnak és a vágyainak élni. A szeretet engedelmes, de nem ész nélkül. Ugyanakkor szívesen fordítok egyet a kérdésen, mert nagyon jó felvetésnek tartom azt is, hogy kinek engedelmes a szeretet.
Vajon ez az engedelmesség első sorban az embertársaink felé köt bennünket? Én sokkal inkább úgy gondo9
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Örömét az igazság győzelmében leli, méghozzá Isten igazságában, nem az emberi igazságszolgáltatásban.
Mindent eltűr, hiszen tudja, hogy a világban jelenleg még a Sátán is munkálkodik, de a megváltás által
semmi végzetes kárt nem tud okozni.
Mindent elhisz, amit Isten megígért és kijelentett az
Ószövetség első szavaitól kezdve.
Mindent remél, hiszen az üdvösség, mint a legnagyobb ajándék Jézus által mindannyiunk számára valóság lehet.

Mindent elvisel, mert Isten igéjét és igazságát tartja
szem előtt, ami nem mindenkinek tetszik, de keresztényként meg lettünk hívva az evangelizálásra.
A szeretet nem szűnik meg soha. Isten maga a szeretet és Ő soha nem szűnik meg, így bármikor beléphetünk az Ő jelenlétébe és (újra)építhetjük Vele a kapcsolatunkat.
Lábánné Hollai Katalin
Forrás: https://777blog.hu/2019/09/18/a-szeretetengedelmes-vagy-megsem/

Amitől a hírek hangosak voltak

Mi a jóga, és mi nem?
Valóban démoni behatásnak teheti ki magát, aki jógázik? Jóga-e minden, amit annak neveznek? Szalai András valláskutató, az Apológia Kutatóközpont vezetője
kérésünkre összegezte, mit érdemes tudni a jóga vallási
hátteréről.
A jóga bizonyos formáit ma már itt, nyugaton is tömegek gyakorolják. A legtöbb jógakurzus hirdetése szerint „a jógázás” célja a test egészségének megőrzése és
a személyiség fejlesztése, de nem egy tanfolyamon a
gyakorlatok vallási elemeket is tartalmaznak. Kérdés,
hogy mire találták ki a jógát. Valóban mind jóga, amit
nálunk annak neveznek? Keresztény is gyakorolhat jógát, vagy igaz, hogy ha ezt teszi, démoni hatásoknak teszi ki magát? Hol a határ?
A jóga mint vallás
A jóga eredetileg a hindu vallás része, a hat „ortodox”
hindu vallási rendszer (ún. darsana) egyike. Ezek az
ismeretelmélettel és logikával foglalkozó nyája és
vaisésika, a Védák papi szövegeit értelmező mimámszá
és az Upanisádok védikus misztikáját értelmező
vedánta filozófia, illetve a számkhja filozófia és a jóga,
amelyekről az alábbiakban szó lesz. A jóga elméleti és
gyakorlati részét egyértelműen vallási célok elérése érdekében alakították ki. Elmélete és gyakorlata egymással összefügg, egyik a másik nélkül nem nevezhető jógának.
Az indiai vallásosság két sajátsága
Indiában egyrészt a vallás, a filozófia és a tudomány
nem vált szét, mint nyugaton. Ezért a hindu vallásosság
számunkra tudományosnak hat, a hindu tudomány pedig vallásosnak. Másrészt, ez a vallásosság mindig is
hajlott a szemlélődésre. Az ind vallásfilozófusok sokat
foglalkoztak a szemlélődő emberi tudat és az érzékelhető jelenségek világának viszonyával. Következtetéseik
eredménye pedig esetenként az lett, hogy a hétköznapi
értelemben tapasztalt világ nem valóságos.
Kapila és a számkhja
A jóga rendszere mögött is egy ilyen világkép, az ún.
számkhja („számbavétel”) dualista filozófiai rendszer
áll, amelyet valamikor az időszámításunk előtti századokban Kapila állított össze.

A számkhja a külső valóság és a belső testi-lelki folyamatok jelenségeit rendszerezve arra a megállapításra
jutott, hogy a világban csak két önálló létező van, és
mindkettő szellemi természetű. Tehát, a kettősség nem
szellem és anyag, hanem a „látó” és a „látvány” – valami néz ki a fejünkből és körülötte ott a világ.
Az egyik tehát az ún. purusa = az egyedi lélek, az
örök, személytelen, változatlan, szabad, passzív és csak
szemlélődni képes tudat, amely mindenben benne van,
és amelyből sok van. A másik pedig az ún. prakriti =
ebből csak egy van, ez az univerzális, kreatív szellemiség, amely létrehozza mindazt, amit a purusák megtapasztal(hat)nak.
Eszerint az egész világ, a testünk, lelkünk, személyiségünk csak azért létezik, mert valami (a prakriti) azt
létrehozza, és kvázi elénk játssza. A prakriti olyan „tévé”, amely csak akkor kapcsol be, ha nézik, de mivel
mindig van, aki nézi, mindig „adásban van”. A purusák
pedig a „műsorba” belefeledkezve a szereplőkkel együtt
örülnek vagy szenvednek, kialakul az én-tudatuk, és azt
hiszik, hogy amit látnak, az velük történik.
Mivel szükségük van a tapasztalt világ kiszámíthatóságára, a prakriti egy totális és logikus valóságrendszert
épít fel. A rend őre a karma törvénye, következménye
pedig a létforgatag, a szamszára. Ez a lét Kapila szerint
maga a szenvedés. Modern megfogalmazásban: a világ
nemcsak műsornak rossz, hanem kikapcsolni sem lehet,
valahogy úgy, mint a Mátrix című filmben.
A számkhja szerint azonban van kiút: az egyéni tudatnak fel kell ismerni, hogy a világ, a sorsa, a teste, az
elméje által érzékelt dolgok és a személyisége valójában nem ő, nem az övé. A purusáknak el kell választaniuk magukat a prakriti varázslatától. Pontosan ez az a
cél, aminek az elérése érdekében a jóga mint rendszer
létrejött.
Megjegyzendő, hogy a számkhja sok felmerülő kérdésre nem válaszol. Például, honnan van a prakriti? Miért azonnal a prakriti kerül a szemlélődő purusa elé,
miért nem valami más? Ha a purusa végre elszakadt a
prakrititől, azaz mindentől, ami a hétköznapi ember
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számára valóság: a világtól, a testétől, a személyiségétől, utána mi marad?
Patandzsali és a jóga
A jóga első ismert rendszerezője a Kapila után élt
Patandzsali volt, műve a magyarul is olvasható, viszonylag rövid Jóga Szútra.
Ennek legelején ez áll: „Az elme leigázása (ti. a jóga) a tudati folyamatok kioltása.” Mindazt, amit a
prakriti a purusával láttat (amit a világ a tudat elé tár),
ki kell oltani, meg kell szüntetni, hogy a purusa megint
önvaló lehessen. Ehhez azonban a szétszórt, csapongó
tudatot igába kell fogni, fókuszálni kell. Ez pedig nem
megy a fizikai test teljes igába törése nélkül. A jógikat
ugyanis – miközben igyekeztek tudatosítani és „maguktól” elválasztani a külső és belső valóságot – zavarni
kezdte a belekben, az erekben vagy a mirigyekben maradt sok „szennyeződés”. Ezért a jóga mint üdvút első
lépése az ún. hatha-jóga (hatha = „erőltetés”), amelyet a
jógik a fiziológiai és mentális „tisztítás” céljából hoztak
létre: hogy a tudat végre felszabadulhasson az illúziók
alól.
Patandzsali szerint a jóga életfogytig tartó gyakorlást
követel, nem heti két órát. Az általa tanított erkölcsi tilalmak és kötelességek az új és negatív karma termelődését igyekeznek csökkenteni – az átlag jógaklubban az
etika fel sem merül, legfeljebb a táplálkozás. A sajátos
testtartások (ászanák), légzésgyakorlatok (pránájáma)
és tisztító gyakorlatok a testi állapotok és szervi folyamatok állandó és teljes tudatosítását és kontrollját célozzák (mozdulatlan pózok, légzés lecsökkentése) –
nem csupán a test és az elme pihenését. A totális kontroll magasabb fokon, melléktermékként emberfeletti
képességekben is megnyilvánulhat (ún. sziddhik, varázsképességek), de ezek a prakriti illúziói, amelyekkel
igazi jógi nem foglalkozik (mások viszont jó pénzért
árulják az állítólagos képességeket, mint pl. a jógalevitáció).
Időközben évezredek teltek el, a hindu vallásosság
már más korszakát éli, a jóga rendszere pedig sokféle
elmélettel, gyakorlattal bővült ki, és rengeteg vallásimódszertani irányzatra bomlott, amelyek más és más
eszmei és gyakorlati célokat szolgálnak.
Vallás vagy wellness?
Sokszor előfordul, hogy valakinek keringési- vagy gerincproblémák miatt az orvos vagy a gyógytornász a jógából is ismert gyakorlatokat ad, de ez nem jóga, csak
torna, akkor is, ha jógatanár mutatja meg, mit és hogyan kell csinálni.
Vannak azonban olyan elemek, amelyeknek egyértelmű a vallási tartalmuk: pl. a púdzsa, a mantra és a
csakra-energetika. A púdzsa „istentisztelet”, akár egy
istenség vagy egy guru képe, vagy élő guru előtt kell
bemutatni (leborulás, füstölő stb.). A mantra tkp. „varázsige”, de tartalmilag sokféle lehet: szanszkrit vallási
iratokból vett idézet, vagy egy istenség nevének a vibrálása (pl. a Krisna-tudatban), vagy jelentésnélkülinek tű-
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nő hangsor, ami valójában hindu istennevek rövid változata (pl. transzcendentális meditáció). A csakrák állítólagos „energiaközpontok” a testben, a lágyéktól felfelé a gerincoszlop mentén a koponyatetőig, amelyek aktivizálásával – iskolától függően definiált – spirituális
erőt és élményt akarnak elérni (pl. kundalini-jóga).
Ha egy kereszténytől a jógakurzuson bármi ilyesmit
várnak el, vagy ilyesmit akarnak neki megtanítani, azt
javaslom, keressen másik jógakurzust vagy másfajta
tanfolyamot, ahol – tényleg csak gyógytornaként – jó
hatású és mentálisan pihentető gyakorlatokat végeznek.
Automatikus hatás?
Egyesek úgy vélik, hogy mivel a gyakorlatok eredetileg
vallási célt szolgáltak, a fiziológiai gyakorlatok végzése
is kiteheti – mások szerint mindig ki is teszi – a hívőt
szellemi hatalmak befolyásának vagy támadásának.
Aki így gondolja, az ezzel azt feltételezi, hogy a Gonosz teljesen szabad, ami nem igaz, és csak az alkalomra vár, alkalomból azonban túl sok van. Sem a gyakorlatokat hittel végző hinduknak, sem a hitetlen, csak tornázó nyugatiak tömegeinek nincsenek garantáltan szellemi élményeik. Ha automatikusan történne spirituális
élmény, akkor nem léteznének sokáig, odaadóan, szakavatott vezetéssel jógázó, de kifejezetten vallási élményt nem tapasztaló hindu tömegek, és a „jógázó”
nyugatiak tömege is már rég mind hindu lenne.
Ugyanígy, ha egy indiai hindu letérdel, összeteszi a
kezét, és elmondja a Miatyánkot görögül, attól még nem
válik kereszténnyé, és nem imádkozik keresztény értelemben. Ahhoz el kellene olvasnia az Újszövetséget, és
Krisztusban hitre kellene jutnia. (Bár egyes hinduk – a
saját isten- és világképük alapján – hisznek az ilyen jellegű automatikus hatásban, ezért is szeretnék például,
ha kimondanánk az istenük nevét, nekünk ezt nem kell
valóságként kezelnünk.)
Ha egy keresztény bizonyos – eredetileg a jógában
kifejlesztett – pózokat vagy légzésmódot gyakorol mentális-fiziológiai céllal, attól még nem lesz hinduvá, mert
hindunak eleve születni kell, és amit csinál, az nem jóga, mert a jóga ennél sokkal több, és egészen más.
Furcsa élmények?
Esetenként valóban hallani hívő, de vallástalan embertől is, hogy amíg jógázott vagy meditált, rosszullétei,
rémálmai voltak, de ebből nem lehet általánosítani.
Sokféle jóga és meditációs technika létezik, mentálisfiziológiai szempontból hasznos és veszélyes egyaránt,
ahogy képzett és kókler oktatókkal is találkozni. Az
igazi probléma inkább az, hogy kívülállóként ezeket
nem tudjuk megítélni, és azt sem, hogy kinek az idegrendszerére mi hogyan hat.
Mit tegyen az, aki hosszú időn át vallási gyakorlatként jógázott, vagy csak jógázgatott, de megtérése után
zavaró vagy félelmetes szellemi élményei vannak? Hívja segítségül Krisztust, hogy szabadítsa meg a gonosztól
(vö. Máté evangéliuma 6. fejezet, 13. vers)! A hitre jutó
életében teljes uralomváltás történik (vö. Kolosséiakhoz
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írt levél 1. fejezet, 12-14. vers). Nagyobb az, aki bennünk van, mint aki a világban van (János első levele 4.
fejezet 4. vers).
Összefoglalás
Igaz, hogy maga a jóga „vallásilag semleges”? Nem,
mert eredetileg a hat „ortodox” hindu vallási rendszer
egyike.
Szétválasztható a jóga világnézete és gyakorlatai?
Egyfelől nem, mert a jóga elmélete és gyakorlata eredetileg egy volt. Másfelől igen, de a fiziológiai gyakorlat
önmagában már nem jóga, bár ezen a néven eladható.
Célja a jógának „az Istennel való egyesülés”? Keresztény szempontból nem, mert a hindu „Istenen” és
„egyesülésen” mást ért, mint a Biblia.
Célja a jógának „a személyiség fejlesztése”? Egyfelől,
eredetileg nem, mert a személyiség az illúziók része, amelyeket le akar rombolni. Másfelől, a modern, nyugaton elterjedt, világi rendszerek az önkontrollt már más céllal, a
lelki egyensúly elérése érdekében hangsúlyozzák.
Célja a jógának „a testi egészség megőrzése”? Egyfelől, eredetileg nem, mert a test feletti tudatos kontroll
csak eszköz a vallási cél eléréséhez: ha némelyik gya-

korlata mai orvosi szempontból egészségőrző vagy javító hatású, az pozitív, de eredetileg mellékes körülmény. Másfelől, a nyugaton elterjedt jógakurzusok
többsége éppen ezt a gyógyító hatást hangsúlyozza, és a
gyakorlást erre korlátozza.
Van keresztény jóga? Attól függ, mit értünk „keresztényen” és „jógán”, de e kifejezések bibliai és hindu
vallási jelentése nem kompatibilis.
Van keresztény meditáció? Van, de mi nem azt akarjuk, hogy kiürüljön a tudatunk, mint a legtöbb távolkeleti rendszerben, hanem hogy az elménk Isten gondolataival teljen meg a Szentírás olvasása nyomán. Akinek ehhez többet kellene csendben lennie, lélekben ülepednie, gondolkodnia, várnia, megérkeznie, tegye ezt!
De ehhez nem kell jóga vagy más távol-keleti meditációs technika, mert azokat nem erre találták ki.
dr. Szalai András valláskutató
az Apológia Kutatóközpont vezetője
Forrás: https://www.parokia.hu/v/mi-a-joga-es-minem/?fbclid=IwAR0pU_Zcnq6PZk9MuXiSVpr8vTcCuS2962
HZzuZDu-xbytc5U22pMASJpp0

„Mindent megpróbáljatok; ami jó, azt megtartsátok. Mindentől, ami gonosznak látszik, őrizkedjetek!” (1Thesz 5,21)
„Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít.” (1Kor 10,23)

Te és a dogmatika
Ez most nem egy szimpla blogposzt lesz, hanem bejegyzés egy fiktív üzenőfüzetben. S bár egy elképzelt teológushallgatónak üzenek benne, azért remélhetőleg kicseng majd belőle, hogy valójában egy közállapotra hívom fel a figyelmet, amely sajnos nagyon meghatározó a mai kereszténységben. A dogmatika hiányáról van szó, amely mélyebb nehézség, mint az ember talán elsőre gondolná.
Egyszóval te teológus akarsz lenni – szerinted ezért kell
neked a dogmatika. Nem ezért kell. Ha nem akarnál az
lenni, akkor is kellene. Tudom, sokak számára utálatosnak, gránitkeménynek, taszítónak hangzik már maga a
szó is, noha a dogma alapvető megközelítésben csupán
tantételt vagy véleményt jelent – azaz semmi gusztustalant és taszítót, amivel az ember összepiszkolja magát.
Hiszen neked is van valamiféle véleményed, jó esetben
legalábbis.
Mert ha hívő vagy, és nincs dogmatikád, akkor te azt
se tudod, miben miért hiszel. Teológusként vagy nem
teológusként – teljesen mindegy, bár előbbi megítélésem szerint súlyosabb.
A probléma már a dogmatikával kapcsolatos elképzelések szintjén kezdődik. Tapasztalatom szerint a teológián a hallgatók a dogmatikát nagyrészt egy leküzdendő tantárgynak látják, amivel elkerülhetetlenül meg
kell birkózniuk – aztán ha sikerült, ha megvannak a beadandók és a szóbelik, ha kész a szigorlat, akkor végre
nagy levegőt lehet venni és kellemesebb vizek felé
evezni, megszabadulva a sok héber-görög-latin kifejezéstől és idegen szótól. Pedig a dogmatika nem egy le-

küzdendő tantárgy, hanem egy rendszerbe szedett látásmódja a saját hited tartalmának. És ha nem vagy kíváncsi rá, akkor nem vagy kíváncsi a saját hitedre. Sajnos nemcsak a teológusok, hanem a hívők tetemes része
pontosan olyan, mint aki nem kíváncsi a saját hitére.
Kissé bárdolatlan kifejezéssel élve, salátabárból
összeturmixolt hittartalmakban gondolkodnak. Egyébként nagyra becsült és kedves emberek évtizedek óta
olvassák a Szentírást, fejből meg tudják mondani melyik verset hol találhatjuk meg, vagy még azt is, hogy
hívták Dávid király fegyverhordozójának kutyáját, valóságos élő konkordanciaként bolyonganak közöttünk –
ám értelmes választ nem tudnának adni olyan kérdésekre, mint például „mi az a megigazulás?” vagy pontosan
„mit jelent az üdvösség”. (Az elsőre a klasszikus felelet,
hogy "Isten kiigazította az életemet", a másodikra pedig, hogy "ha meghalok, megyek a mennybe"...) Pedig
ezek nem egy doktori védés vagy egy szakdolgozati bírálat kérdései, semmi szükség hozzájuk teológusnak
lenni: ezek mezei és egyszerű kérdések a hitünk alapjairól, mégis bizonyos köd lengi be őket.
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A dogmatika nem népszerű a köreitekben. Alig ír
valaki dogmatikai témában szakdolgozatot, néhány partizán van csupán, aki egy-egy kérdésbe belefeledkezik.
Ehelyett – én legalábbis így látom – majdnem mindenki
valamilyen pszichológiai-lelkigondozói témáról akar írni. Száz dolgozatból jó ha összesen öt akad, ami dogmatikai jellegű. Sietve megjegyzem, hogy eszemben
sincs háborút kirobbantani a pasztorációval szemben, és
a diszciplínákat sem akarom egymás ellen hangolni.
Azt hiszem egy teológuskollégám mégis fején találta a
szöget: „néha az a benyomásom, hogy az egész olyan
már, mint egy nagy lelkizés”.
Pontosan ez a helyzet. A lelkigondozásban egymással vagyunk elfoglalva, egymást pátyolgatjuk, támogatjuk, segítjük – amire persze
sokszor szükség is lehet. Bevallom, engem érdekel ez a
„lelkizés” is, csak az arányok
felborulásának nem örülök.
Mert ha csak a lelkizés a
fontos, de a dogmatika a hívők körében senkit nem érdekel, akkor olyan egyházat
fogunk továbbépíteni, ahol
maguk a keresztények sem
tudják, miben hisznek, az állandó lelkigondozásra meg
pont azért is lesz szükség,
mert dogmatika hiányában
igen sérülékenyek. Nem kell, hogy a dogmatikánk
mozdíthatatlan és felülvizsgálhatatlan építőkockákat jelentsen – sőt szerintem nem is ez a dolga és nem is ettől
lesz stabil egy dogmatika a hívő számára –, igenis lehet
vitákat lefolytatni bármelyik ágáról, csiszolni és továbbgondolni a kérdéseket. Sőt, a lelkigondozás mögött
is (meggyőződésem szerint) egy valamennyire végiggondolt dogmatikának kell állnia, mert ha mégsem, és
azt sem tisztáztad, mit gondozol éppen, amikor valaki
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lelke felé fordulsz, akkor az egész elcsúszik a ma nagyon trendinek számító motivációs tréningek ömlengő
folyama felé, ahol egymást veregetjük vállon, mondván
mindenkit úgy is szeret a Jóisten.
Tudom, hogy az is zavar téged a dogmatika kapcsán,
hogy az nagyon elméletinek tűnik és száraznak. Igen,
bár szerintem nem száraz, javarészt valóban elméleti.
No és aztán? Ez kevésbé teszi fontossá a keresztények
számára, vagy ettől máris nélkülözhetővé válik? Miért
is lenne így? Miért kellene a dogmata credendi-t szembeállítani a dogmata agendi-vel – hogy akkor már kicsit
pontosabban fogalmazzam meg a kérdést. Hát nem
egymásra épül ez a kettő, azaz a hit és a gyakorlat? Vajon nem azt látjuk, hogy a teendő dolgok mögött mindig
elvi megfontolások állnak?
Ha te azt mondod, hogy
semmi szükség ennyi elmélkedésre és dogmatikára, akkor vedd észre, hogy pont azt
csinálod, ami ellen beszélsz:
éppen most alakítod ki a saját
elméletedet arról, hogyan kellene szemlélnünk a hitbeli
dolgok állását. Persze csinálhatjuk ezt fordítva is, ahogy
elnézem ez manapság a trend
– vagyis előbb cselekszünk,
amihez utólag keresünk valamiféle hitbeli igazolást,
azaz dogmatikát.
Egyszóval ne dobd ki a dogmatikát a vizsgáid után
sem. Inkább csiszold, vitatkozz vele, rágd meg, gondold
végig – ezek még mindig jobbak a semminél, amikor
csak az ételt tologatjuk a tányéron a salátabárban.
Forrás: https://megmondoka.blogspot.com/2019/11/
te-es-dogmatika.html?fbclid=IwAR09TV9Ckuyeht571
GipNdJZtDzSoR_daw_nNhpxPJCqVJeZKqPMs4SyJx0l

Öt ok, amiért a gyülekezetednek kisebbnek kell maradnia
Éveken keresztül zavart engem, hogy míg az amerikai
gyülekezetek többsége kevesebb mint 300 főt számlál,
addig a legtöbb gyülekezetvezetési tanácsot hatalmas
létszámú gyülekezetek pásztorai adják. A feltételezés,
hogy „a nagyobb az jobb” teljesen átjárja a gyülekezetvezetési kultúrát. Mi van akkor, ha ez a helytelen megközelítés? Az alábbiakban öt okot sorolok fel arra, hogy
miért jobb, ha a gyülekezetedben inkább a hűségességre
koncentrálsz, mintsem a sikerességre… még akkor is,
ha ez azt jelenti, hogy a gyülekezet létszáma némileg
csökken is.
1. Az egyház célja a hűség és nem a siker
Az egyháznak nem az a feladata, hogy növekedjék, szaporodjék vagy expandáljon. Az egyháznak nem az a feladata, hogy visszahozza azt a kultúrát, amiben Jézus

élt. Az egyháznak nem csak annyi a feladata, hogy túléljen. Az egyház feladata, hogy egyház legyen – hogy
Isten hűséges népe legyen, amely együttes, és életét úgy
kell megszervezni, hogy az az egész teremtésnek Isten
képét mutassa fel. Szomorú, hogy a legtöbb amerikai
gyülekezet nem olyan mértékben mutatja fel Isten képét, amennyire a nagyobb, a jobb, az erősebb, a magasabb és a gyorsabb amerikai történetének arculatát
igyekszik magéra ölteni. Isten története azonban teljesen más. Ez a történet arról beszél, hogy az utolsókból
lesznek az elsők és az elsőkből lesznek az utolsók. A hiteles keresztény vezetés a sikert nem tekinti figyelemre
méltó célnak. Ehelyett a keresztény vezetőnek az alászállás útját, a meghaló kereszthordozó életet kell saját
maga és mások számára megragadnia. Az amerikai út
felfelé vezet, Jézus útja viszont lefelé.
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2. A siker mániákus keresése aggódáshoz és kiégéshez vezet
Ha egy gyülekezet a szolgálat nagyságát vadássza, és a
hosszabbodó jelenléti listát teszi meg sikere elsődleges
mérőeszközének, akkor a legkonstansabb kimenet nem
a növekedés lesz. Ami leginkább állandósulni fog, az a
félelem és az aggódás lesz. A vezérigazgatói stílusú
gyülekezetvezetés vagy produkál növekedést, vagy nem
produkál. Viszont a gyülekezet tagjaiban és vezetőiben
minden esetben belső félelmet fog okozni, mert attól
fogják rosszul érezni magukat, hogy nem növekszenek.
Az idő előrehaladtával mindezek a félelmek összeadódnak. Általában a gyülekezet
pásztorának kell a rendszert
egészségessé tennie és abban
megtartania.
A
megagyülekezet pásztora olyan,
mint az alkoholista testében a
máj. A mega-gyülekezet által
kitermelt félelem, nyomás és
stressz nem egyenletesen
oszlik szét, hanem a lelkészre fókuszálódik. Egyetlen
személy nem képes az ilyen
jellegű mérgeket a rendszerből kitisztítani, és ennek
eredményeként a lelkész ki fog égni.
3. Nem szabad azt megengednünk, hogy a szolgálatok kimeneti értékei irányítsanak minket
Kin múlik a gyülekezet jövője? Isten az, vagy az ötéves
tervvel rendelkező álmodozó gyülekezetvezető? Sok jelenség, amin a gyülekezet vezetése keresztülmegy, hasonló ahhoz a hivatásszerű atlétához, aki teljesítményfokozó szereket szed. A mega-gyülekezet olyan, mint a
szteroidokon tartott test: tele van pumpálva vezetési
modellekkel, stratégiákkal és technikákkal, amelyek
nem az evangéliumok olvasásából, hanem az üzleti világból és a fogyasztói kapitalizmus narratívájából forrásoznak.
4. A növekedés nem mindig jó jel
Lehetséges, hogy az észak-amerikai egyház elutasításának ma az a legerősebb oka, hogy az egyház és a gyülekezetek létezésmódja nem testesít meg semmilyen egységes alternatívát a domináns kultúrához képest. Ami-
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kor a gyülekezet az adott kultúra szószólójává válik,
akkor megkülönböztethetetlenné válik főbb vonásaiban
az adott társadalomtól és két dolog közül az egyik elé
tendál. Egyfelől, némelyek már nem látják a határozott
értékeket és ezért elutasítják. Miért ne szürcsöljem kávémat és nézzem Oprah-t vasárnap reggel, ha ugyanazt
kapjuk a gyülekezetben is, ha elmegyünk oda? Másrészről viszont, a gyülekezet egyszerűen leállhat a növekedés hajszolásával. Ez mindenesetre azt a
reorientációt hordozza magában, hogy az emberek elfordulnak az istentiszteletek tapasztalatától és életünket
és energiáinkat azokba fektetik, akikről éppen Jézus szerint a leginkább kell gondoskodni – ezeket nevezte „legkisebbeknek” (ld. Mt 25,40 –
a ford.). Ha ez történik, akkor azok, akik csak a nagy
show miatt vannak jelen, el
fognak maradni.
5. A nagyság hajszolása
megfojtja a jóságot és az
erényt
Amikor Jim Collins megírta
Good to Great c. könyvét, a
gyülekezeti vezetők „megkajálták”. Az ő központi tézise – „a jó a nagy ellensége” –
azt foglalja magában, hogy azokban a vezetőkben, akik
megelégszenek egy jó szervezettel, meg fog szűnni a
nagyság felé való törekvés. Az én tézisem éppen az ellenkezője Collins-énak. Én azt mondom, hogy a nagy a
jó ellensége. A nagyság felé való törekvés kiszorítja a
jóságot és az erényt, mint központi fókuszt. A keresztény vezetés túl pragmatikussá vált, miközben a hűség a
hátsó ülésre került. A lelkészek vezérigazgatókká alakultak át és a vezető alkalmassága valójában a gyülekezetük nagyságához lett kötve.
Ha többet akarsz tudni arról, hogy miként lehet zsugorítani – egót, hírnevet és „lábnyomot” – és több szolgálatot
végezni, akkor érdemes lehet elolvasni a Shrink: Faithful
Ministry in a Church Growth Culture c. könyvet.
Tim Suttle
F: https://szolgalogyulekezet.wordpress.com/2015/03/30/5ok-amiert-a-gyulekezetednek-kisebbnek-kellene-maradnia/

„És ő „adott” némelyeket apostolokul, másokat prófétákul, ismét másokat evangélistákul vagy pásztorokul és tanítókul, hogy felkészítse a szenteket a szolgálat végzésére, Krisztus testének építésére, míg eljutunk mindnyájan a hitnek és Isten Fia megismerésének egységére, a felnőttkorra, a Krisztus teljességét
elérő nagykorúságra, hogy többé ne legyünk kiskorúak, akik mindenféle tanítás szelében ide-oda hányódnak és sodródnak az emberek csalásától, tévútra csábító ravaszságától; hanem az igazsághoz ragaszkodva növekedjünk fel szeretetben mindenestől őhozzá, aki a fej, a Krisztus, akiből az egész test
egybeilleszkedik és összekapcsolódik a különféle ízületek segítségével úgy, hogy minden egyes tagja
erejéhez mérten közösen munkálja a test növekedését, hogy épüljön szeretetben.” (Ef 4: 11-16)
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Három apróság, amitől nem lesz igazán őszinte a bocsánatkérés
Hibázni, másokat megbántani nem olyan nehéz, ezt tapasztaljuk mindnyájan, amikor rontunk vagy éppen minket
bántanak meg. Mások számára apró butaságnak tűnhet, de minket mélyen tud érinteni egy-egy mondat, gesztus,
cselekedet. Ilyenkor pedig szükség van a kiengesztelődésre.
A bocsánatkérés azonban nem olyan egyszerű. Erről is bizonyára van mindenkinek tapasztalata. Ennél nehezebb
csak a megbocsátás lehet, főleg, ha úgy érezzük nem is
volt igazán őszinte a bocsánatkérés. Amikor a metrón véletlenül rálépünk valakinek a lábára, elégséges lehet egy
„Bocsánat!” „Elnézést kérek!”, de kellő engesztelés ez
egy féltett, különleges váza eltöréséért is? Gyakran kapok
én is olyan bocsánatkérő mondatokat, melyek után nem
érzem igazán az engesztelő szándékot, pedig kimondta a
másik, hogy „bocsánat”. Sokáig magamat hibáztattam,
hogy túl szigorú vagyok a másikhoz, de egy kurzuson rá
kellett jönnöm, hogy vannak bizonyos apró szavak, gesztusok, melyek igazából semlegesítik a bocsánatkérést.
Íme három szó és kifejezés, melyet jobb elkerülni, ha
őszintén szeretnél kiengesztelődni a másikkal:
Bocsánat, ha megbántottalak! Az a pici „ha” szócska!
Ezzel igazából fenntartunk egy kiskaput menekülőútnak.
Azt üzenjük a másiknak, hogy lehet, hogy igazából nem is
bántottuk meg, nem is voltunk hibásak, csak ő érzi úgy.
Egyáltalán nem biztos, hogy ez a hozzáállás tudatos bennünk, de szíve mélyén szinte biztos, hogy a másik nem
fogja őszintének érezni ezt a bocsánatkérést; és az is lehet,
hogy ő sem fogja érteni, miért maradt benne még mindig
egy kis tüske.
Sajnálom, de… Ez után mindig egy magyarázat következik. Jön a tökéletes alibi, az enyhítő körülmény, amitől a
sértett fél szintén nem engesztelést érez majd, hanem akár
bűntudatot. Hiszen a másiknak is milyen rossz! Nem azt
mondom, hogy nem lehetnek a vétségeinkben enyhítő körülmények és ezeket nem magyarázhatjuk el a másiknak,
de ettől még mi megbántottuk a másikat. A bocsánatkérés
nem annak szól, hogy tisztázzuk a körülményeket, hanem

arról, hogy elismerjük a másik érzéseit, megbántottságát
és ezt szeretnénk kiengesztelni.
Bocsi, de ez igazán nem olyan nagy ügy! Ha eddig
nem bántottuk meg a másikat túlságosan, ezzel a mondattal tehetünk róla, hogy még a földbe is bedöngöljük. Nem
egyszerűen magyarázkodunk ezzel a mondattal, még a
másik érzéseinek jogosságát is csökkenteni próbáljuk.
Bagatelizáljuk a másik fájdalmát, bánatát, amit mi csak
kívülállóként szemlélünk, és nem tudhatjuk, miért érinti őt
igazán mélyen a dolog. Ezzel a mondattal szépen áttesszük
a felelősséget a másikra, hogy bizony, igazából magának
köszönheti, hogy rosszul érzi magát.
Ha őszintén szeretnénk bocsánatot kérni, kerüljük ezeket a szófordulatokat, hiszen legjobb szándékunk ellenére
is még nagyobb bánatot okozhatunk vele a másiknak.
Ezek után jogosan merül fel a kérdés: Milyen a jó, őszinte
bocsánatkérés? Tudományosan szólva: asszertív, vagyis
elismerem a másik érzéseit, kifejezem a bocsánatkérésemet mindenféle kiegészítés nélkül és kiderítem vagy elmondom, hogyan tudom máskor elkerülni a hasonló helyzeteket.
Mondok erre egy példát is. Kidobom a férjem rongyosra hordott átlagos, fekete zokniját, amin több a lyuk, mint
az anyag. Ő megbántódik, mivel a legjobb barátjától kapta, amit én nem tudtam. „Sajnálom, hogy bánatot okoztam
azzal, hogy kidobtam a zoknit, ami olyan sokat jelentett
neked. Legközelebb megkérdezlek, mielőtt cselekszem.”
Lábánné Hollai Katalin
Forrás: https://777blog.hu/2019/11/30/3-aprosag-amitol-nemlesz-igazan-oszinte-a-bocsanatkeres/

BÚCSÚZUNK
Mély fájdalommal tudatjuk, hogy Tarsoly Lázár 2019. november 28-án,
négy éves korában elhunyt. Lázár betegen született, Dandy Walker
szindrómával, sokan ismerték, szerették őt a gyülekezetben. Halála mégis váratlan volt, és bár hisszük, hogy ő már Istennél van, ahol kap egy
tökéletes testet, mégis fáj az ő hiánya. „Még ha a halál árnyékának völgyében járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy.” (Zsolt 23,4)
Köszönünk minden támogatást és imát!
A gyászoló család

GYEREKSAROK

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük a novemberi és decemberi születésnaposokat!
Máté Dániel (nov. 4.), Olajos Lázár (nov. 21.), Máté Benjámin (dec. 31.)
(és a legutóbb „lemaradt”) Kusztor Noa Viktória (szept. 22.)
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Szeretettel köszöntjük novemberben
született
testvéreinket!
Rück Sándorné (nov. 1.)
Horpácsi Éva (nov. 8.)
Uri Erika (nov. 14.)
Czifranics Győző (nov. 15.)
Fejős Gáborné (nov. 24.)
Trethon Gergely (nov. 29.)

„Kegyelmet és igazságot énekelek, te néked zengek éneket, Uram!
Gondom van a tökéletes útra, mikor jössz el hozzám? Szívemnek tökéletessége szerint járok én az én házamban. Nem vetem az én szemem hiábavaló dolgokra.” (Zsolt 101:1-3a)
Dávid Isten előtt van, kegyelméről és igazságáról énekel. Tudja,
hogy ezt nem teheti akármilyen szívvel. Szíve tökéletességével van
Isten előtt. Legyen gondotok szívetekre, és arra, hogy utatok az Úrnak tetsző legyen. Törekedjetek a szentségre és a tisztaságra, akkor
bátran megkérdezhetitek, hogy mikor jön el hozzátok az Úr. Azt
mondja nektek, hogy veletek jár, veletek van otthonotokban, és meghallgat titeket, ha hozzá mentek. Ha előkerülne valami hiábavalóság
életetekben, és elfoglalja szíveteket, keressétek az Urat újra és újra.
Akik keresik az Urat, örülni fognak, és azt mondják, hogy
magasztaltassék fel az Úr (Zsolt 40, 17). A ti szívetekből, szájatokból
is jöjjön elő a magasztalás!
Lukács Edit

Szeretettel köszöntjük
decemberben
született
testvéreinket!
Máténé Csikéri
Noémi (dec. 6.)
Simola Ilona
(dec. 6.)
Kotánné Bodnár
Jolán (dec. 9.)
Ádány Béláné
(dec. 12.)
Gőczi János
(dec. 12.)

Bodóné NagyLukács Doroti
(dec. 22.)
Pintér Tibor
(dec. 22.)
Kusztor Péter
(dec. 27.)
Zákány Gábor
(dec. 29.)

„Ujjongjatok egek, és föld örvendezz, ujjongva énekeljetek hegyek,
mert megvigasztalja népét az Úr, és könyörül szegényein.” (Ézs
49,13)
Néha megerősödik bennünk egy olyan hang, ami kétségbe vonja Isten irántunk való szeretetét. Ez a hang vádol minket, csüggedésbe
visz, kételkedő gondolatokat támaszt, meggyengülést hoz létre
bennünk. Az Úr is szól a bűnök miatt, de Ő megbánhatatlan megtérést hoz. Megvigasztal titeket, a megfáradtakat megerősíti az élet
beszédével, eltakarítja a romokat, a pusztát olyanná teszi, mint az
Éden, és a kietlen olyan lesz, mint az Úrnak kertje (Ézs 51,3).
Öröm, hálaadás és dicséret lesz egy helyre állított szív gyümölcse.
Az Ige által azt mondja az Úr, hogy nem hagy el titeket, nem feledkezik el rólatok. Semmilyen megtévesztő hang ne rendítse meg
bennetek a hitet. Kijelenti az Úr, hogy Ő a ti Megtartótok, Megváltótok. Ez az igazság, mert Jákób erős Istene mondja nektek!
Lukács Edit

Gyülekezeti alkalmak





Vasárnap:
9,15 óra: imaóra – több csoportban, bibliakör az általános
iskolásoknak, törekvők órája
10 óra: Istentisztelet, közben:
bibliakör az óvodásoknak
17 óra: Istentisztelet
Csütörtök:
18,30
óra:
Bibliaóra
Péntek: 18,30 óra: Ifjúsági alkalom: BUBBA Y–Z

Év végi alkalmaink:
Dec. 25-én 10 órakor ünnepi istentisztelet, 17 órakor gyermekek karácsonya
Dec. 26-án nincs istentisztelet
Dec. 31-én 18 órakor óévbúcsúztató istentisztelet és szeretetvendégség
Január 1-én 10 órakor újévi imaóra

Pintér Tibor
Vétek Ferencné
„Ha az Úr nem segített volna
rajtam, én már a csend honában laknék. Mikor azt gondoltam, hogy roskad a lábam, szereteted, Uram, támogatott engem. Ha megtelik szívem aggodalommal, vigasztalásod felüdíti lelkemet.” (Zsolt 94: 17-19)

Betegeink
Baranyai Jánosné
Simon Lászlóné
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