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Erő és idő
A mi századunk emberének
ideje van legkevesebb,
még ha nőtt is az élettartam,
rablógazdálkodásba kezd,
és minden óra minden percét
láncrafűzi, mint a rabot,
azután - átkozza a hajszát,
ha a korbács visszacsapott.
És a boszorkánykör bezárul,
kitörni többé nem lehet.
Pál apostol kétezer éve
Filippibe írt levelet,
betegen, megrokkanva, gyöngén
valami különöset írt:
"...mindenre van erőm a Krisztusban,
Aki engem megerősít!"
Ez az Ige most nem hagy nyugtot:
érzem, hogy transzformálható,
kétezeréves áttételben
ma így lenne elmondható
őszintén,
elszántan,
megpróbálva,
- nem hangosan, csak csendesen "Mindenre van időm a Krisztusban,
ha Ő rendelkezik velem!"
Lukátsi Vilma

Légy bátor és erős!
(Józsué 1,1–9)
Izráel népének története a kegyelem korszakában élő hívők előképe. Amilyen csodálatosan vezette Isten választott népét Kánaán országa felé, olyan csodálatosan vezet minket Urunk a mennyei Kánaán felé.
Mózes meghalt. Izráel népének vezetését Józsué vette át. Szíve
telve volt félelemmel; a felelősségteljes szolgálat nagy teherként
nehezedett rá. Nem csoda, hiszen együtt volt Mózessel. Látta, milyen nehéz volt Mózes helyzete; felettébb fárasztó volt a sok esetben engedetlen népet vezetni, irányítani.
Az Úr bátorítja Józsuét. A múltra hivatkozik, és felkészíti szolgáját a jövő feladataira. Urunk minket is fel akar készíteni ez új
esztendőre, s mint Józsuét, minket is bátorít. Egy év ismét mögöttünk maradt. A célt azonban még nem értük el. Tovább kell haladnunk – „nekidőlve, célegyenest” – az örök cél felé, még akkor is,
ha próbák akadályain kell áthatolnunk, nemegyszer lemondással,
áldozatvállalással. Istenünk fel akar minket készíteni erre az új esztendőre, hogy ne torpanjunk meg a különféle akadályok láttán. Hiszem, egy a vágyunk: hogy megérkezzünk az örök Kánaánba,
mennyei hazánkba. Most még úton vagyunk. Ez a jelen. A jövőre
nézve szolgáljon bátorításul a múlt; mindaz, amit cselekedett velünk és érettünk a mi kegyelmes mennyei Atyánk.
Isten tehát emlékeztet a múltra. „Mózessel vele voltam.”. – Ebben a kijelentésben benne van Mózes egész élete, melynek folyamán Isten vele volt. A csipkebokornál, a fáraó előtt, a Vöröstengernél, Mára keserű vizeinél, a kősziklánál, melyből víz fakadt,
vele volt a nép zúgolódásai, engedetlenségei között is.
Isten azt akarja, hogy visszapillantsunk. („El ne feledkezzél
semmi jótéteményéről…!). Mi is mindnyájan megtapasztalhattuk,
hogy Ő velünk volt. A múlt gondviselése legyen alap! Építsünk rá!
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hogy az emberi logika mást diktálna. De Isten jobban
ért hozzá. Bízzuk rá magunkat! Engedelmeskedjünk!
„Ne hajolj el se jobbra, se balra!” – Fontos követelmény volt ez annak érdekében, hogy elérkezzenek
Kánaánba. Így van ez a mi hívő életünkben is. Nagy a
veszélye az elhajlásnak. Ezért legyen imádságunk:
„Óvj engem a bősz világtól, s tévutaktól lépteim…!” A
világ szeretete, az anyagiasság egyfelől, a tévtanítások
szakadéka másfelől. Mindkettő nagy veszélyt rejt magában.
„Légy bátor és erős!” – Légy bátor átmenni a Jordánon! Légy bátor átvezetni a népet a megáradt folyón! Nem volt komp, nem volt híd, de Józsué bátor
volt, erős volt az ÚR ereje által, és átvezette Izráelt.
Csak el kellett indulni. Ehhez bátorság kellett.
Légy bátor magaddal szemben, bűneiddel szemben!
Légy bátor bevallani, beismerni, megbánni bűneidet és
újat kezdeni! Legyünk bátrak nemet mondani a Sátán
kísértéseire, mindenféle bűnre! Legyünk bátrak kimondani: nem jó, ahogyan eddig volt!
Kezdjük meg ezt az új évet megújult szívvel, új vágyakozással, új elhatározással! Szeressük egymást nagyobb és tisztább szeretettel!
Légy bátor megvallani Jézus Krisztust! Ő nem szégyellt minket. Ő a legnagyobb áldozatot hozta értünk.
Ne szégyelljük Őt! Tegyünk róla bizonyságot! Légy
bátor járni a keskeny úton ez új évben is! Bízd rá magad az ÚR vezetésére! Énekeljük, valljuk és cselekedjük: „Hű Jézusom kezébe teszem le életem.”
Figyeljük újra, mit mond az ÚR: „Én mindenben
mindenkor veled vagyok, megsegítlek, vezetlek egészen
a célig. Csak légy bátor és erős!”

Hiszen Istenünk ugyanaz ma is, mint aki a múltban volt.
Ő meg nem változik. Emlékezzünk csak! Milyen nagy
türelemmel, szeretettel vezetett bennünket! Ahogyan
tűrte Izráelt, ahogyan megbocsátott ószövetségi népének, úgy nekünk is.
„Veled leszek mindenben.” – Nem lesz olyan öröm
vagy bánat, bőség vagy szükség, amelyben ne lenne
velünk. Csakis ebben bízva nézhetünk bátran a jövőbe.
Isten a mi életünk felett van. Péter és a habok felett ott
volt Jézus Krisztus. Ő velünk lesz mindenben, minden
helyzetben. Lehet, hogy víz nélküli sivatagon megyünk
át, sok akadályon kell áthaladnunk. Urunk nem ígért
sima utat, kényelmes életet. „E világon nyomorúságotok lesz, de bízzatok! Én meggyőztem e világot!” Lesznek próbák. De él az Úr, aki átsegít minket a próbákon.
Ő megfogja kezünket, mint édesanya gyermekének kezét, és úgy vezet minket. Velünk van lelki harcaink között is. Mert harcaink lesznek továbbra is, az nem kétséges. „Izráelnek mindig harca lesz Amálekkel.” Nekünk, hívő embereknek mindig harcunk lesz ősi ellenségünkkel, a Sátánnal; és mindig harcunk lesz a magunk óemberével. Ezek nem adják fel a harcot. Mindig
újabb és újabb támadást intéznek ellenünk. S ha egy
módszer nem sikerül, akkor előállnak egy újabb, ravaszabb taktikával. Számíthatunk elkeseredett harcokra.
De Urunk velünk lesz e véres csatákban is.
Velünk lesz csendes kamránkban. Amikor az eget
ostromoljuk kéréseinkkel. Lehet, hogy egy időre meg
kell állnunk Jerikó falai előtt. De azután, amikor az Úr
úgy akarja, leomlanak Jerikó falai. Ne torpanjunk meg,
ha kőfalakat látunk! Velünk az ÚR! Mindenben! Nem
vagyunk egyedül. Van, aki segít! Van, aki győzelemre
viszi harcainkat, megszenteli, áldásossá teszi életünket.
„Indulj el!” – hangzik parancsa. Ami emberek előtt
lehetetlen, Isten számára lehetséges. Csak egy a fontos.
Amikor Isten parancsol, nem szabad okoskodni. Lehet,

Kolozs Nagy János

IMAHÁZUNK TÁJÁN

Karácsonyi Gyermekklub-ünnepély
Már hetekkel korábban elkezdtük a készülést a
Cipősdoboz-akció megszervezésével. Gyülekezetünk
tagjai nagy szeretettel és áldozatkészséggel készítettek
ajándékot a XI. kerületi rászoruló családok gyermekei
számára. A karácsonyi Gyermekklub-ünnepélyt 2019.
december 22-én délután tartottuk meg, amelyre sokan
eljöttek, hogy együtt ünnepeljük Isten hozzánk lehajló
szeretetét.
Kotán Béla lelkipásztor bevezető szavai és Nagy
Jánosné Zsuzsa köszöntő szavai után az „Itt van újra
szép karácsony” kezdetű éneket tanította meg a gyermekekkel Uri Ildikó, Boda Péter és Viktória. Ezt követően Süveges Ruth tartotta meg rajzos előadását
„Álmok” címmel.
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Sok idő múlva jött három favágó, és kivágták a fákat. Az első fából azonban nem kincsesláda lett, hanem
csak egy jászol. A második fából nem hatalmas hajó
készült, hanem csak egy szerény halászbárka. A harmadik fát pedig feldarabolták, és a deszkákat egy raktárban helyezték el. Mindhárom fa csalódott lett. Ám
mindhárman szerepet kaptak Isten üdvözítő tervében. A
Mária és József gyermekeként Betlehemben megszülető
kis Jézust jászolban helyezték el szülei. A tengert lecsendesítő Jézus és a megrémült tanítványok egy halászbárkában utaztak a Genezáreti-tavon. A harmadik
fából keresztet ácsoltak a Golgotán, és felszögezték rá
Jézust, aki így megmutathatta az embereknek az Istenhez vezető utat. Mi is legyünk készek feladni az álmainkat, mert Isten mindig valami jobbról gondoskodik!
A már jól megtanult ének ismételt eléneklése után
került sor az ajándékosztásra, amit nagy örömmel fogadtak a fiúk és a lányok. A meleg tea és foszlós kalács
elfogyasztása közben élénk beszélgetések alakultak ki.
A kisteremben vendégeink second hand ruhák közül is

Azzal kezdte, hogy Máriának és Józsefnek volt egy
álma, amit Isten felülírt megváltói tervének megvalósítása érdekében. Majd elmesélt egy írországi történetet,
amely három fáról szólt. Az első fa arról álmodott, hogy
egyszer díszes kincsesláda lesz belőle, amelyben aranyat és drágaköveket tartanak. A második fa álma az
volt, hogy egyszer hajó lehessen belőle, amelyen gazdag és előkelő emberek utaznak. A harmadik fának nem
voltak nagyratörő álmai, ő szeretett volna a helyén maradni, és Isten teremtő hatalmát hirdetni az embereknek.

válogathattak.
Kolozs Nagy János

Karácsony az imaházban
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy kisfiú, akivel először még úgy találkoztam, hogy az anyukája gömbölyödő pocakjában volt, 1991-ben. Megszületett, növekedett, elköltözött, majd egyszer csak visszatért a gyülekezetbe, és azóta hűségesen koptatja az imaház padjait. Volt itt találgatás, hogy vajon ki lesz e fiú párja. Tán a szelíd,
vagy a cserfes, esetleg a komoly? Végül a legjobb, az Atyai kezek irányították ezt a „projectet” is, és így történt,
hogy végül cserfes is, szelíd is, és komoly is lett egyben a választott lány. Pillantsunk hát bele ennek a fiatal párnak
– Bodó Daninak és Dorotinak– az életébe úgy, ahogy ők jónak látták megosztani velünk.

szem, eszembe nem jutott volna, hogy ő rossz helyre
vezetne engem. A keskeny párkány mentén átmásztunk
egy másik szobába, ahol édesanyám iszonyatosan meglepődött azon, mit is keresünk mi ott.
– Milyen volt a gyülekezet ahol felnőttetek? Hogy
éreztétek gyerekként majd ifjúként magatokat a közösségben?
Doroti: Egy kis gyülekezetben nőttem fel, ami gyerekként nekem a bibliaköri alkalmakat és gyermekklubokat
jelentette. Kistini koromban, amikor az idősebb testvérek egyre többször a bemerítkezésem időpontja felől érdeklődtek, kezdtem kényelmetlenül érezni magam a közösségben. Egy időben emiatt egyáltalán nem is állt
szándékomban a bemerítkezés, mert úgy hittem, ezzel
csak azoknak az embereknek tennék szívességet, akik
addig ezzel kapcsolatban „piszkáltak” – én legalábbis annak éltem
meg közeledésüket. Körülbelül tizenöt éves lehettem, amikor már
évek óta pásztor nélkül voltunk és
kaptunk egy teológust gyakornoknak. Ő volt Milánkovics Dániel,
azaz Dana, aki mai napig a gyülekezet lelkipásztora. Munkája
nyomán indult el az ifi akkoriban
a mi korosztályunkban, ami nagyon sokat jelentett nekem. Dana
rengeteg programra vitt minket és
tanított minket arra is, hogy például hogyan szolgáljunk a gyülekezet felé, különös tekintettel az
idősekre, és hogy mennyire fontos, hogy megosszuk a
hitünket az iskolában. Büszke voltam.
Dani: Kedves gyülekezet volt akkor is már a budai,
gyerekként remekül elvoltam, bár a gyülekezet elé nem
szerettem kiállni felmondani egy-egy igét, ezt mindig
nagyon feszülten éltem meg, ami máig hatással van
rám, amikor kiállok a testvérek elé bizonyságot tenni.
Az én példám azt bizonyítja, hogy nem érdemes erőltetni, ha egy gyerek nem szívesen szerepel.
Fiatalként én valójában visszakerültem Budára, miután kilenc évesen elköltöztünk. Azután kb. havonta egyszer fordultam meg itt, amikor a nagyszüleimnél töltöttem a hétvégémet. Hatalmas kiváltságként éltem meg,
hogy részt vehettem az ifiken – néha azt kívánom, bárcsak fel tudnám én magam kelteni ezt a fajta vágyat és
ragaszkodást a mostani fiatalokban. Rengeteget tanultam, és nagyon nagy szeretettel fogadtak a nálam idősebbek már tizenhárom-tizennégy évesen is. Sokat je-

– Kérem, hogy beszéljetek arról, hogy mikor, hol és
milyen családba születtetek, kik a szüleitek, testvéreitek, hogyan és hol teltek gyermekéveitek?
Doroti: Én 1997-ben Kiskunhalason születtem, gyakorló
keresztény családba. Jánoshalmán nevelkedtem. Édesanyám könyvelőként dolgozik egy gabonaforgalmazó
cégnél, édesapám pedig egy helyi szenvedélybeteg személyekkel foglalkozó nappali ellátóközpont vezetője, illetve emellett cserépkályhákat is épít mint vállalkozó.
Három testvérem van. Donát, a legidősebb, harminc
éves, asztalosként dolgozik. Feleségével, Fannival és két
gyermekükkel Jánoshalmán élnek. Az öcsém, Jonatán,
huszonegy éves, épületgépészetet tanul. A húgom, Eszter
pedig tizenhét éves, gimnáziumba jár.
A szüleim mindannyiunkat Jézust követő szellemben
neveltek, a gyülekezet, az Isten
közelsége szerves része volt a
gyermekkoromnak. Az öcsémmel
és a húgommal, tekintve, hogy
korban ők álltak legközelebb hozzám, szinte folyton együtt voltunk:
sokat játszottunk, verekedtünk, veszekedtünk. Persze felnőve már
sokkal kiegyensúlyozottabbá vált a
kapcsolatunk, és csak az előnyét
látom a nagy családnak, a sok testvérnek. A testvéreim mellett több
korban közeli unokatestvérem van,
akikkel mindig sokat voltunk
együtt a nagymamánknál. Mivel
akkoriban csak nagyon kicsi udvarunk volt, szabadidőnkben az utcabéli gyerekekkel bandáztunk. Ezek a kapcsolatok, élmények határozták meg
leginkább a gyermekkoromat, kistini éveimet. Gimnáziumba már Kiskunhalasra kerültem, és kollégiumba költöztem. Több mély és fontos barátságom is itt, ezekben
az években szövődött, amelyeket a mai napig ápolok.
Dani: 1991-ben születtem Budapesten, hívő családba,
akikre a gyülekezet jó része valószínűleg emlékszik is,
hiszen kilenc éves koromig mind Budára jártunk. Édesapám jelenleg autóbuszvezetőként, édesanyám énektanárként dolgozik. A testvéreim, Anilla és Jonatán nálam két-három évvel idősebbek, mindketten Budapesten
élnek a párjukkal. Ahogy felnőttünk, úgy alakult ki egy
szorosabb, őszintébb kapcsolat velük, aminek nagyon
örülök. Egy vicces gyerekkori emlékem, amikor még
gondnokként az imaház épületében éltünk, és a fenti lakás erkélyéről kimásztunk a párkányra – pontosabban
én csak követtem jó öcsiként a bátyámat, Jonit. Emlék4
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lentett nekem, hogy nem éreztették, mennyivel fiatalabb
vagy éretlenebb vagyok náluk. Ott tanultam meg imádkozni és hagyni, hogy mások belelássanak az életembe.
– Hogyan történt megtérésetek, milyen út vezetett a
Megváltóval való találkozásotokhoz? Hol és ki által
történt a bemerítésetek?
Doroti: A megtérésemet nem tudnám egy időponthoz
kötni, évek alatt zajlott ez a folyamat bennem. Kilenc
éves lehettem talán, amikor ráeszmélve, hogy már elszámoltatható vagyok, elmondtam a megtérők imáját,
mert nem akartam a pokolra kerülni. Ekkor még nem
értettem tisztán, hogy mit jelent Jézus áldozata, és mivel jár, ha megtérek hozzá. Csak annyit tudtam, hogy ha
Őt behívom a szívembe, akkor örök életem lesz. Ezt
akkor teljes szívvel hittem. Isten aznap este hihetetlen
békét és örömöt adott. Tudtam, hogy nem kell félnem a
haláltól többé. Hogy a hétköznapokban mit jelent Jézus
követőjének lenni, azt később, kistini koromban igyekeztem jobban megérteni és gyakorolni a Biblia és az
ifjúsági alkalmak által. Tizenhat évesen döntöttem úgy,
hogy Jézussal való kapcsolatomat bemerítkezéssel pecsételem meg. Nem eleget téve mások elvárásának, hanem puszta Istennek való engedelmességből. Jánoshalmán a mára már megboldogult Chaplar József, nyugdíjas, Spuergon-díjas lelkipásztor merített be, aki ugyan
nem volt vérrokonom, de nagyapa-unoka viszonyban
voltunk. Nagyon szerettük egymást. Az igazi élet Krisztusban, úgy érzem, ezután következett számomra.
Dani: Ahogy az imént említettem, nekem az ifi jelentette az Istennel való kapcsolat kiteljesedését. Így nem
csoda, hogy a megtérésem is ehhez a közösséghez fűződik.
Tizennégy
évesen
mentem
el
első
ifinyaralásomat. Emlékszem, akkor mindössze egy maroknyi ember járt ifire, így spontán úgy döntöttünk, abban az évben egy sátoros evangélizáció jelentse a „nyaralást”, ami Kazincbarcikán volt. Máig emlékszem
azokra a beszélgetésekre, amiket akkor folytattam Jenei
Péterrel és Nagy Péterrel.
Azon a héten tértem meg, miután meghallgattam
Mike Sámuel evangélizációját. Emlékszem, hogy nem
mondott semmi „eget rengetőt”, egyszerűen csak megosztotta az örömhírt, és valamiért hiteles volt a számomra. Mai fejjel azt gondolom, Isten Lelke nehezedett
rám aznap este, és indított arra, hogy hozzam meg azt a
döntést, ami – mint utólag megtudtam – az egész életemre hatással lesz. Erről még csak annyit, hogy sokszor hallottam az akkori ifivezetőtől, Nagy Petitől azt a
gondolatot, hogy „az is dönt, aki nem dönt”, azaz hogy
ha valaki nem akar dönteni, akkor valójában nemet
mond. Ezt a gondolatot szerintem felhasználta Isten aznap, amikor azon őrlődtem, mihez kezdjek magammal,
és főleg a bűneimmel, amik elképesztően zavartak engem, és nyomorultul éreztem magam miattuk.
Itt, Budán merítkeztem be 2007. június 3-án, Dr.
Almási Tibor lelkipásztor által.

– Milyen szolgálatokba kapcsolódtatok be, miután a
gyülekezet tagjai lettetek? Jelenleg miben buzgólkodtok a gyülekezetben?
Doroti: Jánoshalmán a gyülekezet kis létszáma miatt
alkalmam volt sokféle szolgálatba belekóstolni, hiszen
emberhiány volt minden területen. Voltam takarító,
hangtechnikus, vetítő, énekes, zongorista, fuvolista,
ételfelelős az ifiben, gyermektanító, ifitanító, tábori kisegítő, gyermekprogram-szervező is.
Itt Budán jelenleg az óvodás csoport tanítói csapatának vagyok tagja, illetve a tinilányok tanításában is
részt veszek a Lánykör keretében.
Dani: Én ifjúsági alkalmakat tartottam, bizonyságot tettem, és gitárral dicsőítettem Istent, valamint énekeltem
(ma már szerencsére vannak nálam profibbak, akik végzik ezt a szolgálatot, szerintem ennek mindenki örülhet). Jelenleg ifjúsági vezetőként dolgozom a fiatalok
között, amit óriási kiváltságként élek meg, egyben nagy
lehetőségnek, nagyon igyekszem kihasználni ezeket az
éveket, amíg nincs gyerekünk, hogy minél jobb hatással
tudjak lenni a nálam fiatalabbakra. Remélem, sikerül!
Több minden mással is foglalkozom, de talán ez a legjelentősebb feladatom.
– Hogyan alakultak iskolás éveitek? Milyen szakmát
tanultatok-tanultok? Hol dolgoztatok-dolgoztok világi
munkahelyeiteken?
Doroti: Általános iskolába Jánoshalmán jártam. A gimnáziumi éveimet pedig, mint említettem, Kiskunhalason
töltöttem. Az érettségi után az ELTE-re jelentkeztem,
hogy logopédusnak tanulhassak. Az évek alatt bebizonyosodott, hogy tényleg van tehetségem ezen a területen, az elhívásom is ez. Jelenleg utolsó éves vagyok. A
logopédia mellett a hallássérült személyek pedagógiáját
is tanulom. 2020 szeptemberétől reményeim szerint a
Martonvásári Beethoven Általános Iskola logopédusa
lehetek majd.
Dani: Én két évig az imaházhoz közeli Ádám Jenő Általános Iskolába jártam, majd utána hat évig Martonvásárra általánosba. Nem volt rossz, sokat kézilabdáztam,
bár az a néhány kegyetlen osztálytárs az én életemet
eléggé megnehezítette. Ezután négy évig az érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumba jártam, ahová mindkét
testvérem járt elsőéves koromban. Angol tagozatra jártam, ami jó ötletnek bizonyult, máig élvezem a magabiztos nyelvtudást, amikor használom munka közben.
Egyetemre pedig a Károli Gáspár Református Egyetemre jártam kommunikáció és médiatudomány szakra, ami
szintén elég hasznos, hiszen manapság szinte minden a
kommunikációról szól, elég csak egy állásinterjúra
gondolni. Az egyetem során volt szerencsém fél évet
Madridban tölteni Erasmus-hallgatóként, ott politológiát tanultam, ami borzasztóan izgalmas volt nekem, mert
megismerhettem, hogyan gondolkodik egy nyugateurópai nemzet, elsősorban saját magáról, és az országon belüli konfliktusairól.
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nagyon gyorsan otthon tudtam érezni magam. Ezt követően tudatosan vállaltam egyre több szolgálatot, hogy
minél több emberrel megismerkedhessem, és aktív tagja
lehessek a közösségnek, hiszen tudtam, maradni szeretnék.
– Kérem, hogy beszéljetek eddigi életetek kiemelkedő
próbáiról, arról, hogy hogyan és milyen élethelyzetek
által tanított Isten Titeket eddigi hívő életetekben?
Közösen: A legkiemelkedőbb szerintünk az, amikor már
vészesen közeledett a menyegzőnk napja, de mi még
mindig nem tudtuk, hol fogunk lakni. Egészen elképesztő volt számunkra, hogy ez egyik napról a másikra,
szinte csettintésszerűen oldódott meg. Lementünk a
szüleimhez Tordasra, és gyakorlatilag aznap meg is
egyeztünk mindenben. Azóta is nagyon jó a kapcsolatunk, segítjük egymást mindenben. Reméljük, hamarosan már három generáció fog együtt élni egy házban.
– Van-e kedves igétek, éneketek, és miért az?
Doroti: Ez az egyik kedvencem, mert számomra tükrözi, hogy Isten szava mit jelent az életemben. „Elszárad
a fű, elhervad a virág, de Istenünk igéje örökre megmarad.” (Ézs 40,8)
Dani: Én egy kedves éneket említenék meg, ez pedig a
„Szolgakirály” című (Íme, az Úr, Szolgakirály. Most
téged hív, kövessük hát). Nemes egyszerűséggel adja át
azt az üzenetet, hogy nagyon nincs nekünk más teendőnk itt a földön, csak az, hogy kövessük őt. Nincs is
másnak nagyon értelme, és kegyelem, hogy ezt fiatalkoromban felismerhettem.
– Milyen terveitek vannak az életben, a gyülekezetben?
Közösen: Szeretnénk négy gyereket, két fiút és két lányt.
Persze ebbe sok beleszólásunk nincs, mindenesetre úgy
látjuk már régóta, hogy „alkalmas” szülők lehetünk, de
legalábbis megvan bennünk az a vágy, hogy mindig jobbak és jobbak legyünk ilyen tekintetben. Hibákat mindenképpen fogunk véteni, azonban folyamatosan képezzük magunkat, hogy képben legyünk, a különböző életkorban lévő gyerekek mit hogyan élnek meg. Ezen túlmenően örülnénk neki, ha a barátságaink megmaradnának. Hisszük, hogy a barátok tudják a leginkább bátorítani, inspirálni egymást, és vigasztalni a nehéz helyzetekben. A gyülekezetben számunkra egyelőre az a világos,
hogy amíg nincsenek gyerekeink, folytassuk a jelenlegi
szolgálatainkat. Persze utána is aktívak leszünk, de pl. az
ifjúsági vezetést érdemes lesz ekkor leadni, elsősorban a
fiatalok érdekében. Ami még célunk, hogy a gyülekezetben hozzánk közel álló, nálunk fiatalabb fiúkat-lányokat
elköteleződésre sarkalljuk, mert ez elsősorban rájuk lesz
jó hatással, de persze a gyülekezetre is.
– Köszönöm őszinte válaszaitokat. Ezzel az igével kívánom, hogy Isten áldja meg közös életeteket:
„Útjaidat, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre taníts meg engem. Vezess engem a te igazságodban és taníts engem, mert te vagy az én szabadító Istenem, mindennap várlak téged.” (Zsolt 25, 4-5)

A diploma megszerzése után több munkahelyem is
volt, dolgoztam ügyfélszolgálatosként egy offshore
banknál, utána pedig több helyen értékesítőként. Jelenleg műszaki értékesítőként dolgozom egy ipari termelőgépeket gyártó cégnél. 2016-ban csatlakoztam ehhez a
vállalathoz, egy olyan időszakban, amikor rendkívül kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, ugyanis elbocsátottak
az előző helyről. Nagyon hálás vagyok Istennek és a
cég vezetőinek is, hogy lehetőséget adtak, igyekszem
élni vele.
– Mikor és hogyan találtatok egymásra? Hogyan vezetett Titeket Isten a párválasztásban? Hogyan indult
közös életetek?
Doroti: Danival 2016-ban a baptista nagytáborban találkozunk egy közös szolgálatunk ürügyén. Mivel akkor
kezdtem az egyetemet, munkát is kerestem, és Dani
mondta, hogy az akkori munkahelyén van felvétel. Kis
idő múlva munkatársak lettünk, és sok időt töltöttünk
együtt, mert Dani tanított be engem, ő volt a közvetlen
felettesem. Eközben elmondta nekem, hogy szeretne
jobban megismerni, és elhívott egy találkára. Ezt további randevúk követték… Nagyon jól éreztük magunkat
együtt, de imádkoztunk mindvégig, hogy Isten vezessen
minket. Nagy jeleket, csodákat nem adott erre nézve
nekünk. Visszaemlékezve a józan ész és az Istenbe vetett hit kombinációja révén jutottam arra a döntésre,
hogy Danival össze szeretnék házasodni. Láttam, hogy
Jézus Úr az életében, ezen kívül pedig roppantmód
kedveltem a dinamikus, talpraesett személyiségét és a
rendhagyó, de ugyanakkor természetes viselkedését.
Sok jövőre néző tervünk is egybevágott. Tudtam, hogy
a jövőnk az Úr kezében van, és Vele fogunk átvészelni
mindent, ami a házasságunk útjába kerülhet. Így horgonyoztam le Dani mellett.
Dani: Én úgy álltam hozzá ehhez az egészhez, hogy ha
lesz feleségem, örülök neki, de egyedül is rendben le
tudom élni az életem. Persze volt olyan, hogy nagyon
egyedül éreztem magam. Doroti kicsit olyan volt nekem
(és sokszor még most is), mint egy földre szállt angyal,
aki nem is igazán érti, mit keres itt, de ha már itt van,
jól megszeretget mindenkit, akit talál. Amikor mondtam
neki, hogy szívesen találkoznék vele munkán kívül is,
őszintén meglepődtem, hogy igent mondott. De nagyon
örültem neki, és mindig igyekeztem jobban és jobban
kiérdemelni a bizalmát. Nekem az segített, hogy engedte láttatni az ő nagyon nagy hitét. Bizonyos értelemben
úgy bízik Istenben, mint egy kislány az apukájában. Ez
nekem nagyon tetszett, és tetszik azóta is, és sokat segített a döntés meghozatalában.
– Doroti: Milyen volt beilleszkedni az ifibe és a gyülekezetbe?
Doroti: A gyülekezetbe való beilleszkedésemet nagyon
könnyednek éltem meg. Röviddel azután, hogy először
megjelentem az ifiben, Nagyné Kalán Évi keresett meg,
hogy van-e kedvem segíteni a legközelebbi ifis kávéalkalmon. Nagyon örültem a lehetőségnek, és természetesen igent mondtam. Mivel már volt valami feladatom,

Ádány Judit
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TALLÓZÓ

Ekklészia - Isten közössége (gyülekezete)
„Ekklészia” az az újszövetségi szó, amelyet az egyházra (közösség, gyülekezet, közösségi összejövetel) használatos. Egyike a legfontosabb újszövetségi szavaknak. Mint oly sok újszövetségi fogalomnak kétszeres háttere van.
1. A szónak mindenekelőtt görög (elő)története van.
Athén nagy klasszikus napjaiban a hivatalosan összehívott férfiak alkották az eklézsiát. Ez a gyűlés a város
összes polgáraiból állt, akik nem vesztették el polgárjogukat. Eltekintve attól a ténytől, hogy határozataiknak
az állam törvényeivel egybehangzóknak kellett lenni, a
hatalmuk minden tekintetben korlátlan volt. Ők választották és bocsájtották el a magisztrátust és meghatározták a város politikáját. A háború és béke felől is ők döntöttek, szerződéseket kötöttek és szövetségeket szerveztek, választották a tábornokokat, a többi katonai tisztségviselőket, hivatalnokokat. Ők rendeltek csapatokat a
különböző hadjáratokra. Végül is a polgárgyűlés volt
felelős a katonai hadműveletek vezetéséért. Pénzt szedtek be és meghatározták annak felhasználását. Két érdekes dolgot kell itt megjegyezni. Először: minden gyűlés
imával és áldozattal kezdődött. Másodszor: ez igazi
demokrácia volt. Jelszava az egyenlőség és a szabadság
volt. Olyan gyűlés volt, ahol mindenki egyenlő jogokkal és kötelezettségekkel rendelkezett. Ha a népgyűlés
egy olyan esetet tárgyalt, mely az egyes polgárok jogait
illette, mint például a cserépszavazás (osztracizmus)
és száműzetés, ilyenkor
legkevesebb 6000 polgárnak kellett jelen lenni. Az
egész görög világban az
„ekklészia”, a polgárok
minden
szabályszerűen
összehívott gyűlését jelentette. Érdekes, hogy a rómaiak az „ekklészia”-t
nem is próbálták lefordítani, hanem egyszerűen latin betűkkel átírták: „ecclesia”
és ugyanolyan módon használták. Athénben egy érdekes kétnyelvű iratra találtak a Kr.u. 103-106 utáni
évekből. Ezt az Acta 18 ellenpéldájaként olvashatjuk.
Azután ajándékozott egy bizonyos Gaius Villius
Salutaris a városnak néhány szobrot, többek közt egy
Diana istennőt ábrázolót is. A felirat azt mondja, hogy
ezek a szobrok a város minden „ekklészia”-jánál a színházban legyenek kiállítva. A görögök és a rómaiak
számára egyformán jelentette a szó „a hivatalosan egybehívott gyűlést”.

1,16-ban „gyülekezet”-nek fordítja. A Septuagintában
általánosan használt, több mint 70-szer fordul elő. A
héber felfogás szerint „Isten népé”-t jellemzi, hogy Istentől egybehívott, hogy hallja mit mond Isten, és milyen megbízást ad. A „gyülekezet”, „közösség” szó nem
adja vissza az „ekklészia” szó teljes jelentését. Egy közösség, emberek csoportja, akik összegyülekeztek. A
„qahal” vagy az „ekklészia” az emberek közössége,
akik egybehívattak. Mindkét eredeti szó kihangsúlyozza
Isten cselekedetét. F.J.A. Hort helyesen állapítja meg,
hogy a szó eredetileg nem — mint azt gyakran állítják
— az emberek egy olyan csoportját mutatja be, akik a
világból kiválasztottak. Az emberek egy csoportját értik
alatta, akiket házukból kihívtak, hogy összejöjjenek és
Istennel találkozzanak. Az eredeti görög és héber
nyelvhasználatban ennek nem kizáró, hanem átfogó jelentése volt. A „hívottak” nem képeztek elitet. Az állam
felhívása az volt mindenkihez, hogy jöjjenek és viseljék
a felelősséget. Ez Isten parancsa is mindenkihez, jöjjenek és hallgassanak szavára és ezek szerint cselekedjenek.
A lényeg tehát a következő:
A
„gyülekezet”,
az
„ekklészia” olyan emberek
közössége, akik nem annyira a maguk indíttatásából
gyűlnek össze, hanem őket
Isten hívja magához. Nem
annyira a saját gondolataik
és véleményük kicserélésére, hanem hogy Isten szavát
hallják.
Az „ekklészia” szót az Újszövetség különböző vonatkozásban használja. Először az „univerzális egyházat”
(egyetemes egyházat) jelenti (1Kor 10,32; 12,28; Fil
3,6). Másodszor egy „bizonyos helyi közösséget” jelent
(Rm 16,1; 1Kor 1,2; Gal 1,2), harmadszor a hívőknek
„valóságos gyülekezetét”, akik valahol istentiszteletre
jöttek össze. (1Kor 11,18; 14,19.23). Úgy látszik, hogy
Pál apostol munkája során a hangsúlyt különbözőképp
helyezte. Korábbi leveleiben többnyire az egyes gyülekezetekre gondolt, ezért beszél ő pl. a „thessalonikai gyülekezetről” (1Tess 1,1; 2Tess 1,1). Később azonban „Isten ekklészia”-jának nevezte, mely Korinthusban van.
(1Kor 1,2). Idővel Pál nem is annyira az egy nagy egyetemes gyülekezetre gondolt, amelynek minden helyi gyülekezet csak egy része. Sir William Ramsay a római birodalomban olyan példát lát, mely Pál értelmezésének
megfelelt. A római polgárok bármely csoportja, amely
valahol a világon összetalálkozott, „conventus civium

2. „Ekklészia”-nak van egy héber előtörténete is. A
Septuaginta a héber „qahal” szót „ekklészia”-nak fordítja. „Qahal”: megidézést, összehívást jelent. Rendszeresen használták az „izraeliták gyülekezete” vagy az „izraeliták közössége” kifejezésére. 5Móz 18,16 és Bír
20,2 „gyűlés”-nek, az 1Kir 8,14; 3Móz 10,17 és 4Móz
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Romanorum”, „a római polgárok gyűlése” volt. Bárhol
jöttek is össze, a nagy római államnak része voltak.
Semmi jelentőséggel nem bírtak Rómától elválasztva, ők
egy nagy egység részei voltak. Minden római polgár, aki
a városba jött, automatikusan, minden különösebb bevezetés nélkül ennek a csoportnak tagja lett. Ilyen csoport
térben (területileg) Rómától elválasztva is létezhetett, de
szellemileg mégis hozzátartozott. Ez a példa pontosan
ábrázolja, hogy Pál apostol mit gondolt az egyházról
(gyülekezetről).
Az Újszövetségben a gyülekezet hármas vonatkozásban jelenik meg.
1. Gyakran az emberi oldalát hangsúlyozza. Pál pl. a
thessalonikai gyülekezetről beszél (1Thess 1,1; 2Thess
1,1). Egyrészről a gyülekezetet emberek képezik és őértük van. Az emberek az építő kövek, amelyekből az
egyház áll. Megjegyzendő, hogy az Újszövetségben az
egyház sohasem épületet jelent. Mindig férfiak és nők
közösségét írja le, kik szívüket Istennek adták.
2. Sokkal gyakrabban írnak a gyülekezetről mint isteni
fogalomról. Nagy általánosságban: „Istennek a gyülekezete” fordul elő (1Kor 1,2; 2Kor 1,1; Gal 1.13;
1Thess 2,14; 1Tim 3,5.15). A gyülekezet Istenhez tartozik és Istentől jön. Ha Isten szeretete nem lenne, úgy
gyülekezet sem lenne. Ha Isten magát nem jelentette

volna ki nekünk, úgy nem lenne örömüzenet és nem
lenne segítség a gyülekezetben.
3. Gyakran mint a Krisztusnak gyülekezetét említik.
4. Ebben az összefüggésben Krisztus az egyház feje.
(Ef 5,23-24). A gyülekezetnek Krisztus szerint kell élni
és akarata szerint munkálkodni.
5. A gyülekezet Krisztus teste (Kol 1,24). Krisztus a
gyülekezetén keresztül cselekszik. A kezek az ő kezei,
melyek érte dolgoznak, a lábak, az ő lábai, melyek
megbízását kivitelezik, a hangok, az ő hangjai, melyek
őérte szólnak. Egy indiai így írja: „a gyülekezet a Jézus
életét viszi tovább”.
Az Újszövetség idején nem volt a gyülekezeteknek
épületük. A keresztények valahol egy házban jöttek
össze, amely éppen elég tágas volt mindannyiuk befogadására. Az ilyen összejövetelek a „házigyülekezetek”
voltak (Rm 16,5; 1Kor 16,19; Kol 4,15; Fil 2). Minden
keresztyén család tulajdonképpen egy gyülekezet volt.
Krisztus éppen úgy Úr az otthoni étkezéseknél, mint az
úrvacsoránál. Mindig úgy lesz, hogy azok tudnak a legjobban együtt imádkozni, akik előbb otthon egyedül
imádkoznak.
Forrás:
https://csecsy.hu/konyvek/nagy_istvan/az_ujszovetseg_kulcsfo
galmai/ekklesia_-_isten_kozossege_gyulekezete?

Három fontos mérőszám
a gyülekezet egészségi állapotát illetően
Az új év kezdetén szinte mindegyikünk számot vet és
terveket sző, még akkor is, ha az újévi fogadalmak
hasznosságáról nincs meggyőződve. A következő cikk
néhány olyan tendenciáról szól, amelyek segítenek felmérni a gyülekezet egészségi állapotát. Reméljük, segít
neked eldönteni, hogy jó úton jártok-e, vagy, hogy mire
érdemes jobban odafigyelni a gyülekezet egészséges
növekedése érdekében.
Az alábbi cikk Tony Morgan gondolatai nyomán született. (Az eredeti bejegyzést megtalálod itt:
https://careynieuwhof.com/the-church-health-trendsyou-need-to-be-looking-at/)
Tony az The Unstuck Group alapítója és fő stratégája. Ez a szervezet Amerikában segít a vezetőknek abban,
hogy egészséges gyülekezeteik legyenek, azáltal, hogy
végigvezeti őket egy folyamaton a látás kidolgozásától,
a stratégia megfogalmazásán át, egészen a tervek gyakorlatba ültetéséig.
A gyülekezet növekedését Isten adja. Egy kimutatás
még nem minden, de jó alap nélkül nehéz jó döntéseket
hozni a stratégiánkkal kapcsolatban. Ha szeretnéd eldönteni, hogy a közösséged egészséges vagy sem, bizonyos mérőszámok rendszeres vizsgálata segíthet tisztábban látni, hogy merre is tartotok, illetve, hogy az általatok végzett tevékenységek beváltották-e a hozzájuk
fűzött reményeket.

Sok gyülekezet próbál változtatni valamin, de nincs
rá módjuk, hogy megvizsgálják, vajon a nagy erőfeszítések árán bevezetett változásaiknak van-e valami - pozitív vagy negatív - hatásuk. Ezért hiszem azt, hogy
fontos megvizsgálnunk mit is jeleznek vissza a számok.
Van öt terület, amit felekezeti hovatartozás és gyülekezet mérettől függetlenül érdemes megvizsgálni, ha
tudni szeretnénk, hogy jó irányba haladunk-e:
Evangelizációs tevékenységek Milyen stratégiája
van a gyülekezetnek arra nézve, hogy elérje a lakóközösségét? Működnek-e ezek a stratégiák?
Vezetőség Mennyire komplex a vezetőség összetétele
és a döntéshozatal folyamata? Hány vezetője van a közösségnek – teljes munkaidőben, részmunkaidőben és
önkéntes alapon? Hány gyülekezeti tag jut egy-egy vezetőre? Mennyit invesztál a közösség a vezetői fejlődésébe?
Kapcsolatépítés Milyen módszerei vannak a gyülekezetnek arra nézve, hogy a látogatókból idővel elkötelezett tagok lehessenek? Házicsoport? Vasárnapi iskola? Egyéb?
Anyagi helyzet Egészséges anyagi helyzetben van a
gyülekezet? Van minimum 8 heti tartaléka? Milyen az
adakozási hajlandóság – mivel az adakozás önkéntes,
és névtelen, ezt a számot leginkább úgy lehet átlagolni,
8
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latot vállalók sokkal elkötelezettebbek a gyülekezet
missziós stratégiája mellett. Az önkéntesek nagy száma
több ponton is pozitívan hat a gyülekezet egészségére,
mint amilyen az istentiszteleteken való részvételi arány,
ismerősök meghívása vagy az adakozási kedv, csakhogy néhányat említsünk.
Ha keresed a módját, hogy a közösséged tagjait
tényleg érdekeltté tedd és bevond a gyülekezet elhívásának megvalósításába, akkor összpontosíts az önkénteseidre! Építs fel egy jó önkéntes csapatot, és győződj meg
róla, hogy azokba is beleinvesztáltál, akik ezeket a szolgáló csoportokat vezetik!
Az együtt szolgálás egy olyan mély és gazdag közösséget eredményez, amiért megéri fáradozni. Ez a fajta megközelítés megadja a lehetőséget a tagoknak arra,
hogy maguknak érezzék a gyülekezet misszióját, és,
hogy az ajándékaikat és talentumaikat felhasználják a
közös cél elérése érdekében. Isten is úgy tervezte meg
Krisztus Testét, hogy az együtt, összefogva szolgáljon.
3. A vezetés komplikáltsága és a hanyatló gyülekezetek
A hanyatló gyülekezeteknek kétszer annyi bizottsága
van, mint a növekvőknek.
Azok a gyülekezetek, ahol túl
sok bizottságon kell átmennie
egy-egy döntésnek rendszerint
küszködnek és megrekednek a
növekvésben.
Hiszen minél több emberre
van szükség egy döntés meghozatalához, annál kevesebben
lesznek, akik a megvalósításán
dolgoznak majd.
A magyar gyülekezetekre,
néhány kivétellel, kevéssé jellemző, hogy nagyszámú fizetett
vezetőséggel bírnának. Sokszor
éppen ennek ellentéte a gond.
Túl sok feladat hárul túl kevés vezetőre, és sok gyülekezeti tag tartozik egy-egy-vezető gondozása alá.
Ha részidőben vagy önkéntesként végzik a vezetők a
feladataikat, jó, ha csak kb. 10 fő tartozik egy-egy vezető alá (házicsoport, ifi, vagy más egyéb szolgáló csoport).
Azonban mérettől függetlenül érdemes megvizsgálni
a vezetési struktúrát is. Úgy van-e fölállítva a gyülekezet döntéshozatali folyamata, hogy az a közösség nagyobb látását és misszióját szolgálja?
Egyet értesz az The Unstuck Group mérőszámaival?
Mi a helyzet a ti közösségetekben az öt kulcsterület terén? Min kellene nálatok változtatni?
Mik azok az akadályok, ami miatt úgy érzed, hogy
megrekedt a gyülekezet, vagy nehéz a változás?

hogy a gyülekezet létszámából kivesszük a gyerekeket,
és a bevételt leosztjuk a fennmaradó tagság létszámával.
A szolgálatok egészsége Az USA-ban a csoport
felmérését elvégző gyülekezetek 86%-a a gyülekezeti
életciklus lefelé ívelő ágán van. (A vizsgált 1564 közösség 7%-a a fejlődés kezdeti stádiumában, 2%-a a kezdeti növekedés szakaszában, 4%-a a stratégiai növekedés,
1%-a a fenntartható növekedés, 60%-a az „állagmegóvás”, 9%-a a konzerválás szakaszában van, 17%-a pedig küzd az életben maradásért.)
Milyen indikátorai vannak annak, hogy egy közösség egészséges-e?
Könnyű lehet egy-egy történettel illusztrálni, hogy
az emberek hogyan éreznek a gyülekezettel vagy egy
szolgálattal kapcsolatban, de mi a helyzet a konkrét
adatokkal, amik megmutatják, hogy merre tart a közösség? Mind az öt fenti területről sokat lehetne írni, de
ebben a cikkben hadd emeljünk ki csak három tényezőt.
1. Az új látogatók száma
Morgan szerint, ahhoz, hogy egy gyülekezet egészséges
maradjon és hosszútávon is növekedni tudjon, azoknak
a száma, akik egy év leforgása
alatt első alkalommal látogatnak el a gyülekezetbe, nagyobb
vagy megegyező kell, hogy legyen azzal, ahányan részt
vesznek egy átlagos istentiszteleten.
A te közösségedben hányan
vesznek részt átlagosan egy istentiszteleten? Ehhez képes hány
új látogatótok volt az elmúlt 12
hónap során?
Vajon mi történne, ha 2020ban elfogadnátok az „Új látogatók számának növelése” kihívást? Min kellene változtatni,
hogy a gyülekezet légköre befogadó és nyitott legyen,
egy olyan hely, ahol a közösség tagjai elkötelezetten
vágynak arra, hogy barátaik, szomszédjaik és kollégáik
megismerhessék Jézust és megtapasztalják a vele való
kapcsolatot?
2. A csoportokban való résztvevők számának növekedése nem feltétlenül győzelem.
Az elmúlt negyedévben (az USA-ban) a közösség felnőtt és ifjúsági tagságának 64%-a volt valamilyen kiscsoport tagja, de csak a 44%-uk vállalt valamilyen szolgálatot.
Egyrészről bátorító azt látni, hogy a közösség tagjai
bekapcsolódnak valamilyen kiscsoportba, hogy együtt
tanulmányozzák a Bibliát. Nagyszerű módja lehet ez
annak is, hogy új embereket ismerjünk meg, és kapcsolatokat építsünk.
Azonban a The Unstuck Group felméréséből kiderült, hogy az önkéntes munkát vagy valamilyen szolgá-

Áldásokban és növekedésben gazdag 2020-at kívánunk!
Forrás: https://www.batoritas.hu/post/3-fontos
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Cipó és tej, kő és szennyvíz
Azt hiszem ha kellene mondanunk olyan területeket Európában vagy akár az egész világon, melyek kifejezetten sikertelennek, teljesítményüket tekintve hatástalanoknak nevezhetők, a keresztény egyház nagy valószínűséggel ott
lenne a listán. Ennek a kudarcnak sokféle oka van - de én lehetőséget is látok benne.
Őszinte leszek: az, amit ma kereszténységnek ismerek,
semmi különöset, eget rengetően természetfelettit vagy
érthetetlenül szentet és magasztosat nem mutat. Fogalmazzuk meg élesebben: a kereszténység a szekuláris világban nem sikeres. Csak papol, de nem hoz különösebb eredményeket. Az egyre világiasabb közegben
megfeneklett az egyház, válaszai nem korszerűek, retorikája életszerűtlen, teljesítménye nehezen értékelhető.
A kereszténység a nyugati, pluralista társadalmakban
egy furcsa bogárfajra hasonlít az emberek szemében.
Bár vannak részei, melyek érdekesnek tűnnek a nagyító
lencséje alatt, inkább csak megtűrik a létezését. Attól
azonban még gondolatban is iszonyodnak, hogy egyszer
rájuk mászhat.
Nem, az egyház itt és most messze van a sikerektől.
Persze hozzá illik tenni, hogy mi a sikeresség fogalmát
a nyugati sikerkultúra által kitermelt értelemben szemléljük. Egy ilyen sikervilágban pedig semennyire sem
vállalható egy keresztre feszített és megtört férfi figurája. Az egyház megszakadhat a munkától, beszélhet életről és halálról, sikerként feltüntetni azt, ami nem vág a
mai értelemben vett sikerüzenet profiljába, nem fog
menni. Aki aktívan szolgál, eleget tapasztalja a kudarcok ízét. Prédikálunk, és az emberek nem változnak
meg. Tanítunk, de a szavak elszállnak a levegőbe. Személyesen törődünk emberekkel, de mégsem jutunk ötről
hatra, sem ők, sem mi. Hát akkor minek erőltetjük ezt
az egészet? Miért nem hagyunk ott csapot-papot és távozunk a porondról ahelyett, hogy megpróbálunk a jégen állva maradni?
Henri Nouwen azt írja, Jézus első kísértése volt,
hogy a köveket kenyérré változtassa. Sokunk valami
hasonlóval küszködik: a sikerorientált nyugati milliőben
magunktól is elvárjuk, hogy a kövekhez lehajolva cipót
vegyünk fel a földről, és a szennyvízből merítve a friss
tej ízét érezzük. Ki akarjuk szolgálni a világot, meg

akarjuk oldani az emberek problémáit, szeretnénk teljesen felszámolni a bizonytalanságot körülöttünk. A hoszszú és fárasztó koplalás időszakában, mely nagyon jellemző a mai egyházra, jó lenne, ha legalább egyetlen kő
kenyérré változna, ha csak egy korty a ciszternából friss
hideg vízzé nemesedne a közelünkben. Valójában pedig
alig tudunk hatni az emberekre, akik egyre kevésbé
igénylik az egyház segítségét. A kő marad kő, a
szennyvíz marad szennyvíz.
Ez a pont az Nouwen szerint - és én is osztom a véleményét -, amikor égetően szükséges egy új hozzáállás
az Istent szolgálók részéről. Bármekkora is lesz a jövő
egyháza, azok lesznek benne a jövő emberei, akik képesek felvállalni mai világban való jelentéktelenségüket
és kudarcaikat. Átkeretezhetjük amit gondolunk, tekinthetünk minderre egyfajta elhívásként, hogy mély közösséget vállaljunk "a siker csillogása alatt megbúvó
mély kétségbeeséssel". Észre kell vennünk ugyanis,
hogy a szekularizált sikervilágban a legtöbben - hozzánk hasonlóan - csak a felszínen élnek sikeres életet.
Valójában nem az egyház vallott csak kudarcot, hanem
annak a társadalomnak a nagy része is, mely körülveszi.
A sikeresség, ami a média világából és a környezetünkben élőkből sokszor áradni látszik, elképesztő emberi
sorsokat, megtépett és megzuhant életeket takar. A mi
sikerünk szerintem nem elsősorban abban lesz a jövőt
illetően, hogy megoldásokat kínálunk az egyház nevében az emberek életproblémáira, hanem hogy a sikeresnek és felvilágosultnak látszó szekuláris világban közösséget vállalunk a valójában kudarcokat megélő és
bukott emberekkel. Ha az egyház nem egy intézmény
magaslatáról osztja az észt, hanem az egyszerű és szenvedő emberhez hajol, az neki is jót tesz, meg a küszködőknek is.
Forrás:https://megmondoka.blogspot.com/
2014/05/cipo-es-tej-ko-es-szennyviz.

A gyülekezetplántálás és a közlegelők tragédiája
Az elmúlt időszakban a protestáns egyházak mindegyikében feltűnt egy igen érdekes jelenség. Ez a jelenség
úgy foglalható össze, mint az újonnan plántált gyülekezetek gyülekezeti tagsági bázisként a nem gyülekezetként operáló közösségi szerveződések egyetemista korú
fiataljait saját induló gyülekezetük bázisaként használják fel. Mik lehetnek az emögött meghúzódó indokok?
Miért is történik mindez? Mi lehet a megoldás? A válaszok megtalálásához most a közgazdaságtant hívjuk segítségül, azon belül is a közjavak fogalmát és annak
tragédiáját.

„… olyan jószágról van szó, amelyet azonos menynyiségben kap minden érintett mindenki értékelheti
ugyan másként, de mindannyiunknak ugyanazt a menynyiséget kell fogyasztani.” (Hal R. Varian a közjavakról; Mikroökonómia középfokon, 646. oldal)
A közjószágok a fenti definíció szerint mindenkit
érintenek. A jelenlegi cikkben, amik a keresztények és a
gyülekezetek számára közjószágok, azok a meg nem
tért emberek által alkotott zóna. Bár nem szeretnénk a
felbecsülhetetlen emberi életet kommodifikálni, a probléma súlyosságának és közgazdasági megközelítésének
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megértése érdekében mégis szükséges lesz ezt az eszközt alkalmaznunk. A probléma a közjószágok oldaláról ott jön, amikor a földrajzilag távoli gyülekezeti gyökerekkel rendelkező keresztény fiatalokat is tudatlanul
bár, de a felhasználandó közjószágok kategóriájába sorolják és mint megszerzendő tagokra tekintenek. Ennek
részleteit alább fogom taglalni. A közlegelők tragédiája
szorosan kapcsolódik ehhez, vagyis valójában nem a
„big picture” alapján hozzák a gyülekezetek a missziói
döntéseiket, hanem egyéni ambícióik alapján. És ezzel
komoly károkat okoznak más gyülekezeteknek.
Az eddig leírtak a mai kor legnagyobb tragédiáinak
egyike: a közjavak tragédiája.
„A közlegelők tragédiája a közjó és az önérdek
konfliktusát mutatja be, amely az önzés szabadsága
esetén egy társadalmi csapda. E jelenség a nevét
Garrett Hardin The Tragedy of the Commons című
cikkéből kapta.
A közlegelők példázata
Az említett cikkben egy angol közlegelő szerepel
példaként, amely tíz tehenet tud eltartani, és így
mindegyik tehén tíz liter tejet ad. A legelőn kiinduláskor 10 gazda tart fejenként egy tehenet. Az egyik
gazda egyszer csak gondol egyet, és kihajt még egy
tehenet a legelőre. Ekkor egy-egy tehénnek már kevesebb fű jut, ezért mindegyik 10 helyett csupán 9 liter tejet ad naponta – de az a gazda, amelyik két tehenet legeltet, 10 helyett 18 liter tejhez jut. Ezt idővel
észreveszi egy másik gazda, és az is kihajt még egy
tehenet a legelőre. Ekkor már az elégtelen táplálék
miatt minden tehén csak 8 liter tejet ad, de akinek két
tehene van, annak 16 liter teje lesz.[1] És így tovább,
mivel minden egyes gazda jobban jár, ha még egy
tehenet hajt a legelőre, sorra meg is teszik. Azonban
amikor már legalább hatan cselekednek így, akkor
azok is az eredeti 10 liternél kevesebb tejet kapnak,
akiknek két tehenük van. Végül, amikor már nyolc
gazda tart két tehenet, a kéttehenes gazdák csak
négy liter tejet kapnak az eredeti tízhez képest. (A kilencedik gazda már nem nyerne semmit egy második tehénnel.) Ennek ellenére, ha egy gazda úgy
döntene, hogy visszavonja az egyik tehenét, rosszul
járna.
A közlegelő mint erőforrás addig működik optimálisan, amíg minden felhasználó betartja a közös megegyezéssel megállapított szabályokat. Azonban egy
szabályokat betartó szereplő számára bármely időpontban nyereségesebb a „dezertálás”, mint a szabályok betartása – miközben a szabályokat betartó
többi szereplő számára egyénenként csak mérsékelten (esetenként alig érzékelhetően) romlik a helyzet.
Végső soron a szereplők azáltal, hogy a közvetlen
érdekeiknek megfelelően cselekednek, saját maguknak ártanak. A közlegelő tehát csapdahelyzetet mutat be; ennek legismertebb gyakorlati példája a környezetszennyezés.”
(Forrás:
https://hu.wikipedia.org/wiki/A_közlegelők_tragédiája)
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De ez nem csak maga az a régi gondolkodásban
gyökerező jelenség, amit taglaltunk. Ez a közjavak
szisztematikus magánosítása is egyben, amely körülöttünk folyik a való életben egyaránt. A plántált gyülekezetek a kereszténységben úgy működnek, mint a nagy
tech-cégek a közjószágok területén. A közösségi tér
megannyi részletét teszik magukévá és ezzel a missziót
a régebbi gyülekezetek kezéből csavarják ki. Ez egyben
érdekes módon a centrum és a periféria egymásnak feszülése is, amennyiben a kisebb és jellemzően vidéki
gyülekezetek fiatalságát szipkázzák el különböző módszerek segítségével, tehát elveszik azok növekedésének
az egy fő hajtóerejét (a keresztények 60%-a 18 éves kora előtt már elkötelezte magát Jézus Krisztus mellett).
Amikor pedig a fiatal megízleli a pörgősnek és lendületesnek tűnő „keresztény életmód” ízét, megtagadja régi
gyökereit és ezt az egész folyamatot teljesen hamis és
rossz módon Isten általi elhívásként értelmezi – vagy
értelmezik számára. A folyamat visszafelé már nem
igazán működik, hisz a közjószágból magánjószág lett
út közben: túl fontos ahhoz XY gyülekezeti tag, hogy
hazamenjen a gyülekezetébe, hiszen ő csinálja a …
szolgálatot (a pontok helyére behelyettesítendő egy
„nagyon fontos” szolgálat megnevezése), tehát pótolhatatlan számunkra. Nem ez lenne ezen újabban plántált
gyülekezetek legnagyobb képmutatása és kettős zsarolása is egyben? Add ide, mert kell nekem a növekedéshez, de ha visszakéred, akkor veszélyezteted az egyházat, a gyülekezetet és mindannyiunk szolgálatát. Itt
jegyzem meg, hogy hasonló volt a neoliberalizmus érvelése a fejlett világ ipartalanításakor, amelynek hatására az USA-ban a fehér középkorú munkások halálozási
rátája az egekbe szökött az évek alatt és 800 ezer ember
idő előtti halálát okozta az évtizedek során szépen
csendben. Mintha az egésznek lényegi jellemzőjévé az
válna, hogy:
1. túl sok a plántált gyülekezet, főleg a nagyvárosi
területeken;
2. a misszió és az Isten által adott növekedés valójában nem ezeken a plántált gyülekezeteken keresztül történik.
Ha keresztény közgazdász szemmel nézzük, akkor
Joseph Stiglitz Nobel-díjas közgazdász gondolati vonalát kaphatjuk meg: a lassuló gazdasági növekedés járadékvadászatot szül. Tehát egy telített piacon, ahol már
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elég sok szereplő van (Budapest erre remek példa lehet), egyszerűbb először máshonnan hívogatni fiatalokat, szélsőséges esetben akár komplett családokat. Ezzel pedig már meg is van a növekedés illúziója, szinte
már nem is kell misszióznunk. A „gyülekezetplántálás”
is a szükség eszközéből trendi fogalommá vált számunkra. A plántálás mindig új kezdet, valami, amitől
egyébként azt várjuk, hogy az előző gyülekezetünkhöz
fűzött reményeinket teljesíti majd gond nélkül.
Mostmár senki sem állíthat meg, hogy terveim véghez
vihessem, itt fogok majd százakat, ha nem ezreket (!) az
Úrhoz terelni.
Kicsit olyan ez számomra, mint a nyugati baloldal: a
valódi változást és forradalmat mindig egy külső szereplőbe (bevándorlók, elnyomott etnikai és vallási kisebbségek, nemi kisebbségek) próbálták kihelyezni,

amely katalizátorként eljuttatja majd őket a vágyott reformok kivitelezéséhez, de ők maguk nem akarják az
utat ehhez végig járni. A kereszténység a posztmodern
köntösébe burkolózva egy pillanatig sem akar nehézségeket elszenvedni az Isten által elrendeltek megvalósítása közben. Ez innentől kezdve egy megállíthatatlan
diadalmenet. Amikor a tanítványok azt gondolták, hogy
minden sínen van és innen már uralkodói székbe kerülnek, a Messiás önként az életét adta az emberiség javára. A tanítványok álmai szertefoszlottak és Jézus megmutatta valódi feladatukat és útjukat, amely radikálisan
más volt, mint az ő elképzeléseik.
Halász Zsolt
Forrás:
https://szolgalogyulekezet.wordpress.com
/2019/12/07/a-gyulekezetplantalas-es-a-kozlegeloktragediaja/

A közösség haszna
„…szeretnélek látni benneteket..., hogy együtt bátorodjunk meg közöttetek egymás hite által...”(Rm 1,11-12)
A fenti igében Pál apostol bevallja, hogy nagyon vágyik találkozni a gyülekezettel, hogy valamilyen lelki
ajándékot adjon nekik, és ő is megerősödjön a velük való találkozás során. Aki Isten gyermekévé lett, az testvéreket is kapott, és csak velük együtt növekedhet. Magányosan nem lehet növekedni a hitben. A börtönbe és
lágerekbe zárt keresztények is keresték társaikat, hogy
tudják egymást erősíteni, vigasztalni, bátorítani, inteni.
Nincs Robinson-kereszténység. Aki egészségesen akar
fejlődni a hitben, keressen olyan gyülekezetet, ahol az
igét tisztán hirdetik, és legyen annak aktív tagja! Legyenek olyan lelki testvérei, akikkel személyes kérdéseit is őszintén megbeszélheti, akikkel kölcsönösen tudják
egymást erősíteni!
Pál apostol azt írja, a hívők olyanok, mint a test tagjai: csak együtt életképesek. Egy kisujj külön, a testről

levágva halott. Péter apostol élő kövekhez hasonlítja a
keresztényeket, akik együtt épülnek fel lelki házzá.
A közösség akadályait le kell győznünk. A testvéreim között merjek megnyílni, fokozatosan bízni a többiekben! Ne szégyelljem a hitemet, a kereszténység nem
magánügy, hiszen még az Isten angyalai is örvendeznek, ha megtér egy bűnös. A közösség gyakorlására idő
is kell, de megéri rászánni. És ne féltsük magunkat,
hadd derüljön ki lassan, kik vagyunk, mi is a másikkal
beszélgetve ismerjük meg önmagunkat! El kell fogadnunk a testvéreket, a családtagjainkat sem magunk választottuk meg. Alázat, szeretet, készség a megbocsátásra - ez mind feltétele a jó közösség létrejöttének. Ez
tartja frissen és erősíti a hitünket, mint ahogyan egy fahasáb csak akkor lángol, ha együtt ég a többivel. Ha kivesszük a tűzből és félretesszük, előbb-utóbb kialszik és
elhamvad.
Forrás: Cseri Kálmán igehirdetései és gondolatai FB, jan. 23.

Kedves Testvérek!
Február 9-én, a délelőtti istentiszteleten vendégünk
lesz Iván Imre, aki a Házasság hete keresztyén rendezvény sorozat apropójaként a mi gyülekezetünkben
tart előadást a Bírák könyvének 6. része (Gedeon története) alapján.
Célunk egyrészt a gyülekezetünk tagjainak lelki
erősítése, másrészt ez egy jó alkalom az evangelizációra, Istent kereső ismerőseink meghívására.
Célzott korosztály nincs leszűkítve, bárkinek
hasznos lesz a tanítás.
Imádkozzatok az előadónkért, és a szervező testvérekért is, hogy minden jó rendben történjen, és
épülésünkre szolgáljon!
Köszönettel: a szervezők
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Vasárnapi szolgálatok beosztása 2020 első félévében
Február

2.
9.
16.
23.

Március

1.
8.
15.
22.
29.

Április

5.
10.
12.
19.
26.

Május

3.
10.
17.
24.
31.

Június

Szolgálat szervező

nap

Dátum

7.
14.
21.
28.

de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.
de.
du.

Tervezett program.
Úrvacsora

Nagyné Kalán Éva
Nagyné Kalán Éva
Uri Erika
Ádány Ferenc

Énekkar
Kamaraerdő

Úrvacsora
Tarsolyné Sonkoly Eszter
Nagyné Kalán Éva

Énekkar

Uri Melinda

Kamaraerdő

Ádány Sándor / Kotán Péter
Simola Ilona (ha nincs úrvacsora)
Nagy Jánosné
Simola Ilona (ha nincs úrvacsora)

Virágvasárnap / Úrvacsora?
Húsvéti Kerületi Gyerekklub
Nagypéntek / Úrvacsora?

Nagyné Kalán Éva

Húsvét, énekkar

Ádány Ferenc

Kamaraerdő

Ádány Sándor / Kotán Péter
Úrvacsora, Anyák napja
Anyák napja

Bibliakör
Baranyai Zsolt
Horváth Ádám
Simola Ilona
Ádány Sándor / Kotán Péter

Kamaraerdő

Nagyné Kalán Éva

Pünkösd, énekkar
Úrvacsora
Nyári Kerületi Gyerekklub

Nagy Jánosné
Tarsolyné Sonkoly Eszter
Baranyai Zsolt
Uri Erika
Bibliakör

Kamaraerdő

GYEREKSAROK

Boldog születésnapot!
Szeretettel köszöntjük a januári születésnaposokat!
Tomory Áron (jan.6.) Hunyady Emese (jan. 20.)
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Szeretettel köszöntjük januárban született testvéreinket!

„Boldogok azok a szolgák, akiket az Úr, amikor hazamegy, vigyázva talál: bizony mondom néktek, hogy felövezvén magát, leülteti azokat, és
szolgál nékik. És ha eljön a második őrváltáskor, és ha a harmadik őrváltáskor jön meg, és úgy találja őket, boldogok azok a szolgák.” (Luk
12, 37-38)

Berényi Csabáné (jan. 3.)
Máté Arnold (jan. 4.)
Kovács Éva (jan. 4.)
Csernus Dorottya (jan. 8.)
Kotán Jonatán (jan. 8.)
Janák Tiborné (jan. 12.)
Magyar Sándorné (jan. 25.)
Ökrös Sándorné (jan. 27.)
Kotán Béla (jan. 28.)

Valaki elszegődik szolgálatra, munkára egy gazdához. Lehet boldog
egy rabszolga, egy szolga? Csak egyetlen olyan Úr van, akinél a szolgaság nem rabság. Nem rak rátok nagyobb terhet, mint amit elbírtok.
Az Úr soha nem kíván tőletek többet, mint amire képesek vagytok, de
azt megkívánja, hogy képességetek legjavát adjátok. Isten munkájának
nagy egészében vesztek részt. Az a boldog szolga, aki azt a munkát
végzi, amivel Ura megbízta, és amikor Ura hazajön, azt a munkát végzi,
ami az övé. Az állhatatosság jutalma az lesz, hogy gondviselővé teszi
jószágai fölött, megerősíti pozíciójában azt, aki megállja helyét. Legyetek hűségesek, és legyetek boldogok az Úr szolgálatában!
Lukács Edit

Szeretettel köszöntjük februárban
született testvéreinket!

„Megismertetvén velünk az ő akaratának titkát az ő jókedve szerint, melyet
eleve elrendelt magában, Az idők teljességének rendjére nézve, hogy ismét
egybe szerkeszt magának mindeneket a Krisztusban, mind amelyek a
Mennyben vannak, mind amelyek a földön vannak.” (Ef 1:9-10)

Orbán Kálmánné (febr. 1.)
Tarsoly Csaba (febr. 2.)
Uri Imre (febr. 2.)
Ádány Ferenc (febr. 5.)
Sonkoly-Domby Annina (febr. 6.)
Sztasák Mihályné (febr. 7.)
Kiss Pálné (febr. 12.)
Szabó Gyuláné (febr. 13.)
Nikodém Viktorné (febr. 18.)
Hunyadyné Gulyás Kinga (febr. 22.)
Kálmán Imréné (febr. 26.)

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
Minden második vasárnap délelőtt
istentisztelet után Közösségi Va-

Istennek terve van veletek, és ha meg akarjátok ismerni az Ő akaratának
titkát, akkor az Ő terve szerint kell élnetek. Isten terve a Mennyből jön le,
és ha ráhangoljátok szíveteket a Mennyre, akkor találkozik a Menny a
Földdel. Ha Jézus élete bennetek van, akkor elérkezik hozzátok Isten országa. Isten uralmat vesz bennetek, és megértitek az Ő tervét. A világ meg
akar téveszteni valami álbölcsességgel, ezt csak a kereszt ereje tudja legyőzni. Mennyei erő és bölcsesség jön a keresztről, hogy jól használjátok,
ami a Mennyből jön. Enélkül lehetetlenné válik Isten tervének megvalósítása. Imádjátok az Örökkévalót, és az Ő ereje életet ad nektek, így képesek
lesztek beépülni az Úr tervébe.
Lukács Edit
sárnap (KV). Kávé, tea, sütemény
és lelkes testvéri beszélgetések.
Minden harmadik vasárnap du. 4
órakor a Kamaraerdei Idősek Otthonában tartunk istentiszteletet.

Betegeink
Pintér Tibor
Simon Lászlóné
Vétek Ferencné

dicsőítsd az Urat, Sion, dicsérd
(Zsolt 147,11-12)
Istenedet! ”
Szomorúan tudatjuk a testvérekkel,
hogy Baranyai Jánosné Ági néni
január 18-án mennyei hazánkba
költözött. Életéről következő lapszámunkban emlékezünk meg.
A gyászoló családnak a jó Atya vigasztalását kívánjuk!

„Az istenfélőkben gyönyörködik
az Úr, azokban, akik az ő szeretetében bíznak. Jeruzsálem,

Felelős szerkesztő: Ádány Judit  Olvasószerkesztő: Kolozs Nagy János
Fotó: Zsigovics Géza, és egyéb források
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu
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