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CSENDESNAPOKCSENDESNAPOKCSENDESNAPOKCSENDESNAPOKCSENDESNAPOK
Nagy érdeklõdés mellett, összesen több, mint 50 fiatal
részvételével zajlottak két körzetben, Budakeszin és
Györkönyben a téli ifi csendesnapok, amelyekbe 6
lelkész is bekapcsolódott!

SZTUPKAI GERGÕ: BUDAKESZILVESZTER

HZ: VAN-E ÖRÖMÖD, TESTVÉR?

UUUUUTTTTTAZÓAZÓAZÓAZÓAZÓ     SZILSZILSZILSZILSZILVESZTERVESZTERVESZTERVESZTERVESZTER
A györkönyi csendesnap résztvevõi (budapestiek,
szekszárdiak, szegediek, dombóváriak, pécsiek) együtt
szilvesztereztek a pécsi gyülekezettel.

KERN MÁRIA: MI KELL EGY JÓ SZILVESZTERHEZ?

MIX MIX MIX MIX MIX AAAAA     JJJJJAAAAAVÁBÓLVÁBÓLVÁBÓLVÁBÓLVÁBÓL
Amivel még szolgálunk: irodalom, zene,
gyülekezetplántálás és bemutatkozik a LAPZÁRTA rovat
új vezetõje, Homér.

EBERHARD SCHILLING: GYÜLEKEZETALAPÍTÁS A NÉMETORSZÁGI

METODISTA EGYHÁZBAN

HOMÉR: EZ A NAP MÁS

PÁSZTOR ISTVÁN: SZILÁRD A HITEM

SZUHÁNSZKY DEBÓRA:
„TISZTELETBEN TARTJUK EGYMÁS HAGYOMÁNYAIT”
WASS ALBERT: KARÁCSONYI VERSEK II.
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AJÁNDÉK CD

HA AZ ELÕFIZETÕNK VAGY, AKKOR EBBEN A TASAKBAN EGY

AJÁNDÉK CD-T TALÁLSZ, AMELYRÕL AZ I. DALSZERZÕ ESTEN

ELHANGZOTT 10 DALT HALLGATHATOD MEG. A DALOK A MIX I.
DALSZERZÕ PÁLYÁZATÁNAK ALKALMÁBÓL EGY KIADVÁNYBAN IS

MEGJELENTEK. A FELVÉTEL A 10. TISZALIGETI ORSZÁGOS CSALÁDI

TÁBORBAN KÉSZÜLT 2007 JÚLIUSÁBAN.

HA A TASAK ÜRES, AKKOR FIZESS ELÕ, ÉS A KÖVETKEZÕ SZÁMHOZ

AJÁNDÉKBA ELKÜLDJÜK NEKED A CD-T!

AZ ELÕFIZETÉS ADATAIT A 24. OLDALON TALÁLOD!
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DALSZERZÕ
pályázat 2008

Szerkesztõségünk 2006 januárjában
dalszerzõ pályázatot írt ki a MIX újság
50. számának megjelenése alkalmából.
A kiírásra nyolcan figyeltek fel, nyolc
szerzõ tisztelt meg bennünket dalaival.
Ígéretünkhöz híven a pályázatra
beérkezõ dalokat egy kiadványban
2006 õszén meg is jelentettük – Jézus
szól hozzád! címmel –, így téve
közkinccsé az értékes szerzeményeket.

A nagyszabású projekt azonban csak
2007 nyarán, a tiszaligeti Családi
Táborban zárult le. A tábor elsõ estjén
dalszerzõink nagy közönség elõtt ma-
guk adták elõ dalaikat, végül pedig az
eredményhirdetésre is itt kerülhetett sor.

2006-os pályázatunk arról gyõzött meg
bennünket, hogy a metodista egyház
ma is zenészegyház. Tehetséges, fiatal
zenészek, dallam- és szövegírók van-
nak köztünk, akik énekeikkel segítenek,
tanítanak Isten megszólítására, dicsé-
retére, az énekes imádságra.

A dalszerzõ projekt jó tapasz-
talatai arra bátorítottak minket,
hogy a pályázatot újra írjuk ki!
Ismét várjuk tehát a legjobb saját
szerzésû dalokat!

A pályamûvek 2008. március 15-ig
postai úton nyújhatók be. A beérkezõ
dalokat ismét egy kiadványban szeret-
nénk majd közre adni. Dalszerzõ est és
eredményhirdetés a 2008-as Családi
Táborra várható!

Üdvözlettel:
A MIX újság szerkesztõségeD 
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CÍMÜNK: 1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 32. A BORÍTÉKRA ÍRD RÁ: DALSZERZÕ PÁLYÁZAT
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BUDAKESZILVESZTER
SZTUPKAI GERGÕ

Nem is oly régen, talán már több mint egy hónapja került megrendezésre a Budakeszin
egy regionális csendesnap és szilveszter. Ha visszagondolok, még most is érzem a pofámba
csapódott hógolyókat, és a hajnalban elfogyasztott hideg virslimaradékot.

A 3-4 napból álló kis csendesnap mondhatni családi légkörben zajlott. Összesen talán 20-
an fordultunk meg a pár nap alatt. Témánk az újrakezdés lehetõsége volt. Ebben a témában
hallottunk gondolatébresztést, elõadást, statisztikai adatokat, személyes bizonyságtételeket,
végül Január 1-tõl mi is együtt újra kezdhettük az évet. A komoly elõadások mellett, amiket
a gyülekezet laikus elöljárói tartottak, játékos formában is nyomon követhettük a témát.

Szabadidõnkben hatalmas sétát tettünk a János-hegyen. Nagyon szép helyeken jártunk.
Nem vagyok egy érzelgõs típus, de ez még nekem is tetszett. A havas erdõ, és a hófehér táj.
A Narniában szereplõ havas erdõ ahhoz képest egy mocsár. Többen azzal játszottunk,
hogy a hófödte fák törzsébe nagyot rúgtunk, és így szinte lavinaként zúdult ránk a hatalmas
hómennyiség.

Szilveszter éjjel részt vettünk egy városi ünnepségen, ahol a Himnusz szobornál osztottunk
meleg teát, és hallgattuk meg Szuhánszky Gábor rövid áhitatát. Persze mindezek elõtt
még elõidéztünk egy mesterséges éjfelet, amikor közösen imádkoztunk.

Az éj hátralévõ részét vidám és egyben komoly játékokkal folytattuk. A játékvezetõk
Szuhánszky Timi, Debóra, és Eszter voltak. Hála nekik, én sok esetben könnyesre nevettem
magam. Több eredeti és érdekes feladatot találtak ki nekünk. Egy játék során, testvérek, és
unokatestvérek párban jelentkezhettek, és megtudhattuk, melyikünk ismeri jobban a
másikat. Az est fénypontja számomra az „Okosabb vagy, mint egy metodista” címû játék
volt. 3 csapat csaphatott össze olyan témákban mint, (teológusok, MIX zenekar, Tiszaliget,
énekeskönyv, lelkészek, Biblia, stb…)

Hálásak vagyunk Istennek, hogy köztünk volt. És szeretném megköszönni mindenkinek
aki segített a szervezésben és természetesen a Budakeszi Gyülekezetnek és Otthonnak
akik teljesen ingyen és bérmentve befogaták ezt a társaságot.
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MI KELL EGY
JÓ SZILVESZTERHEZ?
KERN MÁRIA

Mi kell egy jó Szilveszterhez? Jó csapat, vidámság, játék,
és mivel újév kezdõdik, nem árt a régit kicsit átgondolni,
lezárni és levonni a tanulságot. Így az újévet „többlet”
bölcsességgel kezdhetjük. Talán! A pécsi szilveszteri
alkalmon mindez adva volt.

Szeretném kiemelni azt az igét, amit Gyurkó József hozott
és, amit kifejtett: „Mert meg vagyok gyõzõdve, hogy sem
halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelmek, sem
jelenvalók, sem eljövendõk, sem hatalmak, sem magasság,
sem mélység, sem semmiféle más teremtmény nem
választhat el minket az Isten szeretetétõl.” (Rm 8,38-39)

Azt a kérdést tette fel, hogy: Mirõl vagyunk meggyõzõdve?
Mirõl vagyok meggyõzõdve Istennel szemben, a világ
eseményeivel kapcsolatban? Mi az, ami meggyõz?
Ezeknél a kérdéseknél leragadtam és be kell vallanom a
többire már nem emlékszem. Elgondolkodtam a
kérdéseken. Ha visszanézek az elmúlt évre, akkor rá kell
jönnöm, arról vagyok meggyõzõdve, hogy az élet
baromira nehéz és igazságtalan. Istenrõl sem voltak
mindig pozitív gondolataim, gyakran haraggal
gondoltam rá, és nem mint szeretõ Istenre. Gyakran
fellázadtam ellene, hogy miért nem segít, ha Õ a hatalmas
Isten.

Ez a múlt és látom, hogy az élet nem olyan, mint
amilyennek elképzelem. A jövõ lehet valami más, nem
oldódnak meg a gondok, de ha jobban ismerem Istent,
akkor meggyõzõdhetek arról, hogy tényleg nem áll
semmi közém és Isten szeretete közé, amit felém
kinyilvánít. Az újévben meg akarok gyõzõdni errõl; ez
azzal, jár, hogy figyelek még jobban Istenre.

Az igehirdetés után a pécsi ifjúság egy színdarabot adott
elõ. A Keskeny úton címû könyv történetét adták elõ. A
történet fõhõse egy lelkész, aki sok nehézségen keresztül
vallásos lelkészbõl, hivõ lesz. Tanulságos történet. (A
szereplõk nem kis mennyiségû szöveget tanultak meg
kívülrõl. Köszönet nekik a munkájukért.) Volt játékban
is részünk. A mindent vagy semmit-címû játék keretében
kipróbálhattuk, mit tudunk, és mit nem.

A csapatok jó kedvvel vették a nehézségeket is. Játék
vezetõinek kérdései a legbölcsebb tagoknak is fejtörést
okoztak. A játékot éjfélkor, közös imádság, igehúzás, és
virsli evés szakította meg. Miután mindenki jól lakot,
reggelig tovább játszottunk.

(FORRÁS: SZEKSZARD.METODISTA.HU)
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VAN-E ÖRÖMÖD, TESTVÉR?
HZ

Az elmúlt év utolsó napjaiban ifjúsági csendesnapokat szervezett
a helyi lelkész és felesége Györkönyben, melynek témája a következõ
volt: „Van-e örömöd, testvér?” A téma elég érdekesnek hangzott, és
nem igazán volt kedvem elmenni, mert tele voltam problémákkal
és egy kicsit „be is lázadtam” emiatt Istennél. „Miért vannak ezek?”
Emellett pedig egyedül kellett volna mennem, amely szintén
elkedvetlenített, de végül csak elmentem.

Az elsõ elõadás Isten haragjáról szólt. Létezik-e egyáltalán? Ha igen:
érezzük-e magunkon, amikor valami Istennek nem tetszõ dolgot
csinálunk? Ez engem is nagyon foglalkoztatott. Sokszor eszembe
jut, ha valami rosszat teszek, vajon Isten haragszik-e? És megbocsát-
e? Elmúlik-e haragja? Nagyon jó volt az elõadás, melyet Kovács
Zoltán helyi lelkész tartott.

Késõbb volt még egy alkalom amit,Gyurkó József tartott, itt
folytatódott a téma. Mindegyik prédikáció nagyon érdekes és
mélyreható volt, sokat jelentett számomra. Már ekkor láttam, hogy
itt a helyem, már nem bántam egyáltalán, hogy eljöttem. Az elsõ
nap egy „Bõröndnyitás” címû játékkal zárult, ahol mindenki
elmondta, hogy mit hozott magával ide, mit vár ezektõl a napoktól
és mit szeretne ebben a bizonyos bõröndben hazavinni. Én
elmondtam, hogy tele vagyok aggodalommal, túl sokat aggódok
dolgok miatt, és lusta vagyok sokmindenben, ezért szeretnék
feltöltõdni.

A második napi elõadás témája: „Szabadító fel-, megismerése, de
hogyan és mikor?” Ezt az elõadást Szabóné Papp Klára tartotta.
Nagyon jó téma volt ez is, melyet egy kiscsoportos beszélgetés
követett. Itt próbáltuk meg feldolgozni és megérteni az
elõadásokon elhangzottakat, gondolatainkat osztottuk meg
egymással. Ebéd után egy közös falunézésen vettünk részt, ahol
beszélgettünk, sétáltunk.

A délutáni program egy közös, vitaindító beszélgetéssel kezdõdött,
melyet Szabó Andor vezetett. A témája: „Szabadság szerelem, e kettõ
kell nekem…” Nagyon érdekes e két dolog, ezért volt is mirõl
beszélni, sajnos az idõ kevésnek is bizonyult, hogy jobban
belemélyedjünk a témába, de az elhangzott vélemények,
gondolatok, nagyon jók és elgondolkodtatóak voltak. Az esti
igehirdetéssel következett, melyet ezen az estén is Gyurkó József
tartott. A téma „Vége a rabságnak száll a madár…” Ez arról szólt,
hogy hajlandóak vagyunk-e, akarunk-e kilépni a rabságból, a
kalitkánkból amiben élünk. A vacsora után egy közös filmnézéssel
zárult a program, melynek címe: „A jövõ kezdete”. Nagyon jó film,
volt sok tanulságot tartogatott számunkra. A film a tisztelet
fontosságáról és annak hiányáról szólt a mai világban.

A harmadik napi elõadást Szabóné Papp Klára tartotta, ami a
szentek közösségérõl szólt. Kik a szentek? Kik vannak Jézussal
közösségben? Végezetül pedig „önvámot” tartottunk, amikor
mindenki beszámolt arról, hogy milyen lelki értékeket tett a
bõröndjébe, amiket magával visz.
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Nekem nagyon sokat jelentett ez a pár nap, elmondhattam magamról a végére,
hogy igen, van örömöm! Kaptam válaszokat, megerõsítést. Változnom,
harcolnom, nem pedig lázadoznom kell. Jézus kell legyen az életem
középpontjában, akkor nem kell aggódnom dolgokért, bízzak rá mindent
nyugodtan, õ segít, és megszabadít a terhektõl. Ehhez viszont olvasnom kell
a Bibliát és imádkoznom kell, még többet.

Úgy érzem, Isten készítette elõ azt, hogy el tudtam menni ezekre a csendes
napokra. A munkahelyemen ebben az idõben dolgoznom kellett volna, mégis
szabadságot kaptam. Ezen kívül nem akartam elmenni, mégis elmentem.
Sok dologba belenyúl Isten, ezeket sokszor nem akarjuk, vagy nem tudjuk
észrevenni, utólag jövünk rá, hogy nem véletlen történtek úgy. Szereztem új
ismeretségeket és talán barátságokat is, amiért szintén nagyon hálás vagyok
Istennek. Köszönet a lelkészemnek és feleségének, hogy megszervezték
ezeket a napokat. Rengeteget lehetett tanulni, fejlõdni és növekedni hitben,
szeretetben és lelkiekben. Úgy érzem, hogy feltöltõdve, felvértezve és hálás
szívvel mehettem haza.

Szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki hozzájárult e tábor
megszervezéséhez, és azoknak is akik imában hordozták, azoknak akik
szolgáltak itt, a meghívott lelkészeknek, és köszönöm Istennek hogy
megáldotta ezeket az együttléteket!
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TERJED A NETNAPLÓ!

2007 decemberének legelején a dombóvári
metodista ifi is elindította internetes naplóját.
Címük:

 www.dombovariifi.blogspot.com

Az azóta eltelt két hónap alatt Orsós Kriszti és
Lakatos Marci egy nagyon elegáns dizájnt alakított
ki. A blogra számos fénykép került fel: a nyári
programokról, az ifitagokról, kirándulásaikról,
szolgálataikról.

Az ifitagok pár sorban személyesen is bemutat-
koznak  a blogon. December óta egyébként a
dombóvári ifi nevet is választott magának: NERIA.
Ami egy biblia név, azt jelenti: „világosságom az Úr”.

Õszintén gratulálunk a csapatnak a példamutató
kezdeményezéshez, s a világhálón való bemutat-
kozáshoz, a nyitáshoz. Hisszük, hogy ez egy jó
eszköz abban, hogy egyre többen ismerhessenek
meg ifjúsági csoportjainkat. Bátorítunk más ifiket
is a hasonló, ingyenesen létrehozható blogok
beindítására!

Az óbudai ifi blogjának címe:

www.kiscelliifi.blogspot.com

A DOMBÓVÁRI IFI – A NERIA – VEZETÕJE:
BIRTALAN JÓZSEF
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BUDAKESZI ÉS A ZENE

„TISZTELETBEN TARTJUK EGYMÁS
HAGYOMÁNYAIT”
SZUHÁNSZKY DEBÓRA

A budakeszi gyülekezet évekig csak az öregotthon lakóiból és
a lelkész családjából állt. Ez magával hozta azt is, hogy minden
istentiszteleten és bibliaórán a Dícséretekbõl énekeltünk. Szép
lassan aztán elkezdtek külsõ tagok is járni a gyülekezetünkbe,
akik egy érdekes, bensõséges, családias hangulattal találkoztak
alkalmainkon, hiszen ez a gyülekezet nemcsak a vasárnapjait
éli együtt, hanem a hétköznapjait is, ami azért meghatározó
és talán egyedi is a maga nemében. Az idõsek minden reggelt
áhítattal, a Csendes percek olvasásával és dícséretek
éneklésével kezdenek. Ez tehát az egyik hagyomány
Budakeszin.

Lassan kinyíló, és külsõ tagokkal is bõvülõ gyülekezetünk
másik tradíciója, hogy évek óta szervezünk komolyzenei
koncerteket egyházi ünnepekhez kapcsolódva. Minden év
tavaszán például fellépnek körünkben a Zeneakadémia
hegedû és brácsa tanszakának végzõs hallgatói, de vendégül
láthattuk már Kocsis Andrea hárfamûvészt, vagy az Óbudai
Társaskör kis létszámú, amatõrökbõl álló vonószenekarát...
Ezek a hangversenyek mindig igei útravaló mellett, de az egész
városnak meghirdetve, telt házas, hivogató, evangélizációs
alkalmai is gyülekezetünknek.

Ma már több család is aktív résztvevõje a vasárnapi
istentiszteleti alkalmainknak. Ez megváltoztatta
természetesen a gyülekezti éneklés hangulatát is. A kántor
mellett például megjelent egy fuvola hang, így két ember is
kíséri az új Dícséretek énekeit. Néha ifjúsági énekeket is
becsempészünk a liturgiába, de egyelõre a gyülekezet nélkül,
csak néhány fiatal énekel ilyenkor, kiegészítve a vers vagy
Biblia olvasásának szolgálatát.

Ez egy lassú folyamat kis lépése a mi közösségünkben, és
szerintem az a legjobb, hogy senki sem sürget radikális
változásokat. Türelmesek vagyunk egymáshoz, tiszteletben
tartjuk egymás hagyományait, sõt közöseket alakítottunk ki.
Nehézségek, félreértések, sõt félreéneklések persze itt is
elõfordulnak... Nem vagyunk tökéletesek... (Csak
szeretnénk...)
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Pásztor István: 
Szilárd a hitem

Zsebbe nyúlnék, csak tudnám, miért
Fellázadnék, de nincs már kiért.
Szívembe nyugalom költözött,
Lelkem teljes díszbe öltözött.

Gonosznak nem engedek teret,
Mert tudom, hogy érdekbõl szeret.
Örök célja a megtévesztés, 
És a csábító szemfényvesztés.

Szilárd a hitem Jézusomban,
Õ tart már engem oltalomban.
Tekintetem csak rá szegezem,
Teljes szívembõl Õt szeretem.

2007. szeptember 5.

BÁR ELMÚLTAK MÁR AZ ÜNNEPEK, A VERS MÉG MINDIG AKTUÁLIS.

Wass Albert:
Karácsonyi versek II.

Elindul újra a mese!
Fényt porzik gyémánt szekere!
Minden csillag egy kereke!
Ezeregy angyal száll vele!
Jön, emberek, jön, jön az égbõl
Isten szekerén a mese!

Karácsony készûl, emberek!
Szépek és tiszták legyetek!
Súroljátok föl lelketek,
csillogtassátok kedvetek,
legyetek ujra gyermekek
hogy emberek lehessetek!

Vigyázzatok! Ez a mese
már nem is egészen mese.
Belõle az Isten szeme
tekint a földre lefele.
Vigyázzatok hát emberek,
Titeket keres a szeme!

Olyan jó néha angyalt lesni
s angyalt lesve a csillagok közt
Isten szekerét megkeresni.
Ünneplõben elébe menni,
mesék tavában megferedni
s mesék tavában mélyen, mélyen
ezt a világot elfeledni.

Mert rút a világ, fekete.
Vak gyûlölettõl fekete.
Vak, mint az emberek szeme:
az égig sem látnak vele.
Pedig az égbõl lefele
porzik már Isten szekere!

Minden csillag egy kereke,
ezeregy angyal száll vele,
az Isten maga száll vele
és csillagtükröt nyujt felénk,
mesetükröt, a keze.

Szent tükrébe végre egyszer
Pillantsatok tiszta szemmel,
tiszta szemmel, Istenszemmel
milyen szép is minden ember!
Minden ember szépségtenger
s mint a tenger csillagszemmel
telve vagytok szeretettel…!

Tagadjátok…? Restellitek…?
Elfordulnak fejeitek…?
Megvakultak szemeitek…?
Szépségteket, jóságtokat
nem érzitek, nem hiszitek…?
Csillaggyertyák fénye mellett
Isten elé nem viszitek…?

Akkor bizony rútak vagytok,
szegények és vakok vagytok,
ha szépek lenni nem akartok.
De még így is, szegényen is,
rútan, vakon, mégis, mégis
Isten gyermekei vagytok!

Rátok süti fényes szemét,
elindítja fényszekerét,
jó emberek játékszerét.
Milyen kár, hogy áldó kezét
nem érzitek, nem nézitek
s nem hiszitek már a mesét.

A rút világnak gondja van,
minden embernek gondja van,
a sok angyalnak mind gondja van
s az Istennek is gondja van,
mert mindenekre gondja van.
S így múlik el a szép s a jó
az ember mellõl, nyomtalan.

1946

A BÖRTÖNBEN MEGTÉRT PÁSZTOR ISTVÁN

VERSÉT A NYÍREGYHÁZI METODISTA GYÜLEKEZET

BÖRTÖNMISSZIÓS MUNKATÁRSAI BOCSÁTOTTÁK

RENDELKEZÉSÜNKRE.
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GYÜLEKEZETALAPÍTÁS
A NÉMETORSZÁGI
METODISTA EGYHÁZBAN1

EBERHARD SCHILLING METODISTA LELKÉSZ

A „GYÜLEKEZETALAPÍTÁS A NÉMETORSZÁGI METODISTA

EGYHÁZBAN” (EMK)2  KÉRDÉS NEM ÉPPEN VITAMENTES

TÉMA, S HA E CÉLT ALAPVETÕEN POZITÍVAN SZEMLÉLIK IS A
GYAKORLATBAN VISZONYLAG AKKOR IS HIÁNYOSAN

MÛKÖDIK. A GYÜLEKEZETALAPÍTÁS TÉMÁJÁT EGYHÁZUNK

HOSSZÚ SZÜNET UTÁN AZ UTÓBBI 15 ÉVBEN FEDEZTE FEL ÉS

RAGADTA MEG ÚJRA. ÁM ÖSSZEHASONLÍTVA MÁS

TRADÍCIONÁLIS SZABADEGYHÁZAKKAL ÉS NÉMETORSZÁGI

SZABADEGYHÁZI IRÁNYZATOKKAL A GYÜLEKEZETALAPÍTÁS

NÁLUNK INKÁBB RITKASÁG.

A NÉMETORSZÁGI METODISTA EGYHÁZBAN A GYÜLEKEZETALAPÍTÁSSAL SZEMBEN ÚJRA MEG ÚJRA A KÖVETKEZÕ

ELLENVETÉSEKKEL ÉS FENNTARTÁSOKKAL  TALÁLKOZOM:

1. Nincs elegendõ teljesidõs emberünk. Nem engedhetjük meg magunknak, hogy
lelkészeket és lelkésznõket alig egy tucat ember mellett alkalmazzunk, míg máshol sokkal
sürgetõbb szüksége lenne rájuk. Ezt részben még a fennálló körzetek betöltésénél sem
tesszük meg.
2. Nincs pénzünk ilyen kísérletekre. Ha felmérjük egy gyülekezetalapítás költségeit, az
elsõ 10 évben gyorsan összejön egy fél milliós [német márkányi] összeg. Ezt – mint
kisegyház –  nem, vagy mindenesetre nem gyakran tehetjük meg.
3. Már túl sok negatív tapasztalatot szereztünk a gyülekezetalapítással. Néhány bátorító
módon kezdõdõ próbálkozást a hiányzó eredmények miatt rövid idõ után meg kellett
szûntetni.
4. Nem szabad a potenciálisan értékes munkatársakat elpazarolnunk. Az eredményesen
zajló gyülekezetalapítások után is fennáll a kérdés: vajon ugyanazzal az erõ, személy, vagy
akár pénz és idõ ráfordítással egy fennálló gyülekezetben nem lehetett volna többet elérni?
5. Mivel elegendõ kis és nagy gyülekezetünk van, melyekben mérhetetlen szükség
mutatkozik a missziós felfogású gyülekezetépítésben, nincs szükségünk újabbak
alapítására.
6. A gyülekezetalapítás sértés az ökumenikus partnereinkkel szemben, vagy kifejezõdése
az arrogáns „önelégültségnek”. Mindenütt, ahol újat kezdhetnénk, már más egyházak
dolgoznak, akiket nem bosszanthatunk.

1A cikk eredeti címe: Gemeindegründung in der Evangelisch-methodistischen Kirche. In: Forum.
Arbeithilfe für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der EmK. 2000/1 2-9.
2 EmK – Evangelisch-methodistische Kirche. A United Methodisth Church európai egyházai
közül EmK néven hivatalosan Ausztriában, Németországban és Svájcban nevezik a metodista
egyházat. A cikkben szereplõ EmK átírásában következetesen a Németországi Metodista Egyház
fordítást alkalmazom, ezzel kifejezve azt, hogy a szerzõ az EmK alatt a németországi egyházról
beszél. Németország egyébként három évi konferenciából álló önálló centrálkonferencia, azaz
saját püspöke van.
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Ezek az ellenvetések néha egész általánosan a „szûzföld
misszió” ellen is irányulnak. (A Németországi Metodista
Egyház „szûzföld missziójához” az új gyülekezetek
alapítása mellett, a gyülekezetek újra építése is hozzá
tartozik, azaz a régen fennálló kicsi, vagy kicsivé lett
gyülekezetek célzott missziói újraépítése.)  Minden-
esetre van némi súlyuk és nem minden további nélkül
érvényteleníthetõk. Mégis szeretnék egy világos
védõbeszédben a Németországi Metodista Egyház által
folytatható új gyülekezetalapításokkal foglalkozni. Úgy
teszem ezt, mint olyan személy, aki minden más, csak
éppen nem elfogulatlan.

Sok éve dolgozom együtt a Dél-Németországi Évi
Konferencia Szûzföldmissziós Bizottságában és adok
tanácsot a szûzföldmissziós gyülekezeteknek és
lelkipásztoraiknak. Én magam is egyházunk kevés
gyülekezetalapításának egyikében tevékenykedem, nagy
örömmel és meggyõzõdéssel. Ezért is szövöm itt
írásomba néhány személyes tapasztalatom.

I. MIÉRT VAN SZÜKSÉGÜNK
ÚJ GYÜLEKEZETEKRE?
Mi szól mégis amellett, hogy egyházunk az új
gyülekezetek alapításának fokozásával foglalkozzon?
Néhány lényeges érvet szeretnék megnevezni:

1. Ez a megbízatásunk!

Szilárdan meg vagyok gyõzõdve róla, hogy a missziós
megbízatás, melyet Jézus adott nekünk (ld. Mt 28,19k),
csak akkor valósul meg ha gyülekezetet alapítunk. Ez
ránk is érvényes itt Németországban. Jézus tanítványai,
követõi nem légüres térben lettek elhívva, vagy
megszervezve, hanem konkrét gyülekezetek „üvegházi
klímájában” növekedtek. A misszionáriusok pedig –
legalábbis rendszerint – nem magányos harcosok, hanem
olyan keresztények, akik mögött egy gyülekezet áll, amely
által ki lettek küldve. Az egyes gyülekezetek a misszió
bázisegységei és hordozói, és nem tudom elképzelni
Jézus megbízatását miként akarjuk megvalósítani
anélkül, hogy a világot az élõ gyülekezetek hálózatával
borítanánk be.

Nem szeretnék most valamiféle számolási modellbe
bocsátkozni, mely megmutathatja nálunk állítólag
milyen sok gyülekezet szenved hiányt abban, hogy a
körülöttünk levõ embereket elérhesse. Tény, hogy az élõ
hitû keresztények Németországban a lakosságnak csak
egy kis részét jelentik. És az egyik leghatékonyabb
módszer arra, hogy a keresztény egyházak missziói
kisugárzásukat a környezetükben növeljék az új
gyülekezetek alapítása.
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A mi gyülekezetünkben (a nürnbergi Martha-Maria Gyülekezet) a két évvel
ezelõtti bátortalan kezdetek után több ember hitre jutott. Amikor közülük
hárman életüket Jézus Krisztusra bízták, én magam is jelen voltam. Ezt
minden esetben hónapokig tartó, intenzív kíséret elõzte meg, sok beszélgetés,
istentiszteleti részvétel, stb. Ez az eredmény talán nem tûnik különösebben
kábítónak. De a mennyben minden egyes személyt egy partival ünnepeltek.
És közülük legalább kettõ esetében elég biztos vagyok abban, hogy régiónkban
a gyülekezetek legnagyobb részéhez nem találtak bejáratot, azokat ott nem
tárták túl szélesre.

Még ha ezt mások csak kétségekkel tudják is elképzelni, én hiszem, hogy a
gyülekezetalapítás az egyik legegyszerûbb útja annak, hogy egyházunk
missziós erejét növeljük. Az alternatíva: a tradicionális gyülekezetek radikális
átstrukturálása, egybekötve missziós megbízatásunk teljes újradefiniálásával
és/vagy a megagyülekezetek alakítása. Eddig mindkettõ páratlanul jól ment
végbe, illetve egyáltalán nem sikerült egyik sem. A megújulási törekvések
gyakran már az istentisztelet idõpontjának megváltoztatásán zátonyra
futnak. A megagyülekezetek alakítását (ezek közé számítom Németországban
azokat a gyülekezeteket, amelyek istentiszteletein hétvégenként 400-500 fõ
vesz részt) a Németországi Metodista Egyházban nem tûnik számomra reális
célnak. Az eddigi tapasztalatunk az, hogy hazánkban a metodista
gyülekezetek legfeljebb kb. 200 látogatónál stagnálnak, gyakran messze
azalatt, s ennek az állapotnak a fenntartása nagy erõfeszítésbe kerül. A 200-
as küszöb fölé ugrás egy teljesen új és lényegesen odaszántabb stílust követel
a gyülekezeti munkában és a gyülekezetvezetésben, amit ebben a pillanatban
aligha tudnánk végrehajtani. Ezért egyszerûbb a munkát új gyülekezetek
alapítása révén kibõvíteni.

2. A gyülekezetek osztódás által növekednek!

Pál apostol missziós utazásai során a hellenista világ nagyvárosaiban
gyülekezeteket alapított – s aztán bízott abban, hogy közelebbi és távolabbi
környezetükben ezek a gyülekezetek újra egy sor más gyülekezetet fognak
világra hozni. Õ maga például így alapított egy gyülekezetet Efézusban, amely
„lerakatot” képzett Kolosséban, Laodíceában és feltehetõen további kis-ázsiai
helyszíneken. Vagy alapított egy gyülekezetet Korinthusban, amely újra
létrehozott egy másikat Kenkreában, egy elõtte fekvõ kikötõvárosban. A
leánygyülekezetek képzése tehát egy olyan folyamat, amellyel az
Újszövetségben magától értetõdõen számolhatunk.

Más szabadegyházak a gyülekezetalapítási munkának ebben az
összefüggésében a „futóeper-elvrõl” beszélnek: ahogy egy epernövény a
különbözõ irányokban futó hajtásai révén terjed tovább, éppen úgy kellene
egy életerõs keresztény gyülekezetnek arra törekednie, hogy földrajzi
környezetében a leánygyülekezetek képzése által érvényesüljön. Egyedül
Nürnbergben több szabadegyházat ismerek, amelyek az utóbbi 20 évben 10-
14 kilométeres körzetben nem csak egy, hanem rögtön kettõ, vagy három
leánygyülekezetet alapítottak, melyek közül a legtöbb idõ közben a saját
lábára állhatott. Németországban a metodista mozgalom kezdeti szakaszában
atyáink és anyáink egészen hasonló módon dolgoztak. Az ország néhány
vidékén egymás után „hódították meg” a településeket, úgy hogy néhány
évtized múlva alig volt olyan falu, ahol az Evangéliumi Közösségnek, vagy a
Metodista Egyháznak ne lett volna gyülekezeti terme, vagy kápolnája.3

3 Az Evangelische Gemeinschaft és a Methodistenkirche az Evangelisch-
methodistische Kirche (EmK) 1968-ban egyesült alapító egyházai. Az EmK-ról
bõvebben ld. a 2. hivatkozást!
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Ebben az összefüggésben nagyon elgondolkodtató az, hogy
évtizedek óta egy ezzel ellentétes irányú fejlõdést tapasztalunk,
a gyülekezetek számának és a prédikációs helyeknek
folyamatos visszaesését, miközben a látogatási helyek száma
tartósan növekszik. Sok esetben biztos, hogy nincs más
választási lehetõségünk, mint a bezárás. A kérdés tehát
kétségtelenül az, hogy hol kezdünk ismét egy ezzel ellentétes
irányú „támadást”. Nézetem szerint egyházunk egyik
legnagyobb kihívása annak újrafelfedezése, hogy a
leánygyülekezetek képzése a gyülekezetek, illetve körzetek
életének magától értetõdõ jellemzõje.

3. Dolgozzunk térlátással!

Mi felénk, Bayernben (amiként Németország más vidékein
is) a metodista gyülekezetek inkább „vékony dongájúak”. Ez
annak a következménye, hogy folyamatosan elveszítjük a
tehetséges és készséges munkatársakat. Õk alapvetõen készek
voltak arra, hogy hûek maradjanak egyházuk felé (s gyakran
évtizedeken át megmaradjanak addigi gyülekezetük
tagságában), de a távolság egyszerûen akkora, hogy a gyülekezet
életében való rendszeres részvétel, vagy a tevékeny
együttmunkálkodás, már nem jöhet szóba. A következõ
generáció pedig teljesen elveszíti a metodista egyházzal való
kapcsolatot.

Erre mondhatjuk azt, hogy: „Na és? Hiszen mindenütt vannak
más élõ gyülekezetek is!” Ez természetesen (többé-kevésbé)
így van. Egyes esetekben mégis fájdalmasan éltem meg, amikor
egyházunk azért veszítette el a tehetséges és motivált
munkatársakat, mert  a közelükben nem volt metodista
gyülekezet. Ezentúl pedig egyáltalán nem olyan egyszerû
hasonló jellegû gyülekezetet találni. Még ha nem is
rendelkezünk olyan sajátosságokkal, melyek máshol ne
lennének megtalálhatók, a metodista gyülekezetek rendszerint
mégis olyan felcserélhetetlen arculatúak, hogy ahhoz hasonló
formát másutt nemigen találunk. A teherbíró közösséget
képezõ gyülekezet, mely elkötelezi magát az evangélium és a
szociális szolgálat mellett, mely nagy hangsúlyt fektet a biblikus
alapú igehirdetésre és mindemellett még bizonyos nyitottságot
és széles látókörû gondolkodást is tanúsít, bizony az ilyen
gyülekezetbõl nincs minden sarkon.

Ezért tartom az ökumené korában is mindenképpen
kívánatosnak és jogosnak azt a célt követni, hogy Németország
minden nagyobb városában elérhetõ legyen legalább egy
metodista gyülekezet. Az Evangéliumi Szabadegyházak
Szövetségének2  (VEF) más nagyobb szabadegyházai
természetes módon beszélnek arról, hogy az összes 5000
lakosnál nagyobb helységben lehetne egy VEF gyülekezet, a
10.000 lakosnál nagyobb városokban pedig minden egyes
[tag]felekezetnek egy gyülekezete – és ezen tevékenyen
dolgoznak.

4 VEF – Vereinigung evangelischer Freikirchen
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Ez idõ szerint csak a Német Szövetségi Köztársaság
területén több, mint 1500 helység van 5000 fõnél
magasabb lakossággal, melyekben a VEF-nek még
nincsenek gyülekezetei. Még ha a lakosságszámot
jelentõsen magasabbra is helyezzük, egyházunkra nézve
ijesztõ értékek kerülnek napvilágra.

Németországban, csak a 100 ezer lakosnál nagyobb
városok közül 16 nagyváros van, ahol nem léteznek
metodista gyülekezetek.

Engem személy szerint elszomorít, hogy magasabb
szinten ezt még egyáltalán nem ismerjük fel olyan
kihívásnak, mint amin változtatnunk kell.

4. Fejlesszünk új munkaformákat!

A ránk bízott evangélium örök érvényû, és igazságát
nem áldozhatjuk fel könnyelmûen a korszellemnek.
Azok a formák és módszerek azonban, melyekkel ezt
az evangéliumot a körülöttünk lévõ emberek számára
próbáljuk közel vinni, egyáltalán nem szentek. Ezeknek
egyszerûen korszerûeknek és hatékonyaknak kell
lenniük. Persze meg kell állapítanunk, hogy ezeket a
munkaformákat nem tudjuk tetszés szerint váltogatni.
Az a gyülekezet, amely már 100 éve, vagy annál is régebb
óta fennáll, egészen pontosan meghatározott stílussal
rendelkezik, s ezt a hozzá tartozó emberek felé is
közvetíti, akik a hosszú évek során ehhez hozzá is
szoktak, és a formával rendszerint erõsen azonosultak.

A másik oldalon a fiatalabb generáció tagjait találjuk,
vagyis azokat, akik nem a keresztény egyházzal való
szoros kapcsolatban nõttek fel, akik egyáltalán
nincsenek hozzá szokva a tradicionális gyülekezetek
stílusához. Ezért sikerül csak kivételes esetben ezen
fiatalokból egy-egy személynek a „normális”
gyülekezethez való elkötelezõdése. Egyszerûen túl
magas a küszöb. Az egész egyházi világ ilyen különösen
mûködik, elavultnak és a világtól idegennek tûnik. Így
kaphatnak a normális istentisztelet résztvevõi
„kultúrsokkot”.

A tanulság tehát az, hogy el kell búcsúznunk attól az
illúziótól, hogy egyetlen istentisztelettel, illetõleg a
gyülekezeti munka egyetlen stílusával mindenkit
elérhetünk. Még ha a keresztény gyülekezet újszövetségi
eszményképe meg is törik, életünk modern világának
növekvõ különbségei arra kényszerítenek, hogy a
különbözõ embercsoportokhoz különbözõ kínálattal
forduljunk. Aki egyszer komolyan  elkötelezte magát,
attól biztosan elvárhatunk bizonyos dolgokat. Ha
azonban az a célunk, hogy új embereket nyerjünk meg
a gyülekezet számára, akik elkötelezetté vállnak, akkor
a kínálatot már egyedi módon kell kiszabnunk.
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Ha õszinték vagyunk, akkor bevalljuk: már régóta
látjuk, hogy gyülekezeteinkben egyre nehezebb a
fiatalabb generáció „kötése”. Ha bele gondolunk
abba, hogy egyházként milyen út áll mögöttünk,
akkor ez tragikus. Kezdetben egy nagyhatású, teljes
egészében missziós gondolkodású mozgalom
voltunk, amibõl idõvel egy a misszióban tevékeny
egyház lett. A széles körû missziós hatás késõbb
kétségtelenül egyre inkább vissza szorult, s egyúttal
egy „utánpótlásegyházzá” fejlõdtünk. Ezzel
gyülekezeteinknek évtizedekig nem is volt rossz
tapasztalatuk. Mégis meg kell állapítanunk, hogy
egyre kevésbé sikerül a saját utánpótlásunkat a
„fedélzeten” tartanunk. Ennél még nehezebb
elkötelezetté tenni a gyülekezeten kívülrõl való
fiatalokat.

Ez lényegében annak a munkaformának egyenes
következménye, melyet alkalmazunk. Nem akarom
ezt a munkaformát gyengíteni, vagy megszûntetni.
Sok ember megszólítására alkalmas, és ezáltal
hatékonyan használható a misszióban. Ugyanakkor
el kell ismernünk határait is, melyek többek között
abban mutatkoznak, hogy elsõsorban az idõsebb
generációt szólítja meg. Ridegnek, értelmetlennek
és lehetetlennek tartom, hogy egy tradicionális
gyülekezetre teljesen új, fiatalokat kielégítõ
munkaformákat húzzunk rá. A metodista
gyülekezetek többsége aligha van abban a helyzetben,
hogy közös egyetértésben az istentiszteletek
kezdésének idõpontját fél órával késõbbre tolja, és
ha ezek után szóba kerül a zenei stílus, akkor eljutunk
a kívánságok határára. Pedig a zene itt kulcsszerepet
játszik. Ma, 35 évvel a Beatles után az 50 év alattiak
többségének életérzését lényegében a pop és rock
zene határozta meg. A mérsékelt pop és rock zene
felé – mint egy generációkon átívelõ kulturális
kifejezési eszköz – még akkor is bizonyos türelmet
kell tanúsítanunk, ha a tizen- és huszonévesek között
a szubkultúrák különbözõsége éppenséggel még
nagyobb, mert szerintük a világ a rave és a hip-hop
között terül el. Ehhez a zenéhez az idõsebb generáció
is olcsón hozzá jut, amikor szombat este a képernyõ
elõtt ül és az „Fogadjunk, hogy…” címû mûsort nézi.
Véleményem szerint ez (és nem annyira a tartalom)
az alapja annak, amiért a karizmatikus színpadok
énekei és dicsõítõ dalai olyan átütõek és a
hagyományos egyházzene hosszabb-rövidebb idõre
háttérbe szorul.

Ha a fiatalabb generációt el akarjuk érni
missziónkkal, akkor fennálló gyülekezeteinkben egy
sokszínû istentiszteleti kínálatot kell kialakítanunk,
amit nem lehet havi két kiegészítõ „dicsõítõ
istentisztelettel” kipipálnunk. A másik – valószínûleg
egyszerûbb – lehetõség az, hogy új gyülekezeteket
alapítunk. Fiatal gyülekezeteket, fiatalos stílussal,
fiataloknak. (Hogy is volt az a borral és tömlõvel?)



MIX 2008. JANUÁR – TRIPLASZÁM

18

TÉMA:TÉMA:TÉMA:TÉMA:TÉMA:

5. Fedezzük fel újra, ami a gyülekezeteknek valójában fontos!

Még ha az új gyülekezetek új munkaformákat is alkalmaznak, messze
nem tesznek mindent másként. Amikor két évvel ezelõtt elkezdtük
istentiszteleti projektünket, megengedhettük magunknak azt a
luxust, hogy közösen megtervezzük azt a gyülekezeti munka típust,
ami megfelelt álmainknak, elképzelésünknek és meggyõzõdésünk-
nek, anélkül, hogy bármely korábbi szokást meg kellett volna
tartanunk. Amikor vendégek látogatják meg mostanában
istentiszteleteinket, gyakran mondják – általában lelkesedéssel, de
néha teljes elutasítással is –, hogy a többi gyülekezethez képest teljesen
más a stílusunk.

Valójában azonban majdnem mindent ugyanúgy végzünk, mint
egyházunk más gyülekezetei. A lényegi újításokat – mint a zenei
stílust, vagy azt a módot, ahogyan megpróbáljuk adomány orientáltan
beállítani a munkatársakat, és csapatba kötni õket – egy kézen meg
lehet számolni. Aztán néhány olyan dolgot is csinálunk, amit a
gyülekezetek egész sora már ugyancsak régóta gyakorol, például van
egy színházi csoportunk, ami rendszeresen bevezetést nyújt a
prédikációhoz, de a gyerekek istentisztelet elején történõ bevonása
szintén itt említhetõ. Egyébként nálunk messzemenõen ugyanaz
történik, mint másutt, csak mi talán tudatosabban tesszük, és
erõsebben mögé állunk, mert nekünk újaknak ezt el kellett
döntenünk – másként is lehetett volna. A bizonytalan és esendõ
kezdeti fázis sajátossága az is, hogy nagyon hamar megmutatkozik
mi az, ami beválik és mi az, ami nem válik be, mi az, ami egy gyülekezet
számára létfontosságú, mi az, ami inkább a „felesleges díszítés”
kategóriába esik, és mi az, ami kimondottan káros hatású lehet.

NÉHÁNY PÉLDA TAPASZTALATAINK KÖRÉBÕL:

1. A hagyományos prédikációt istentiszteletünk központi helyére
helyeztük, mert megállapítottuk, hogy a biblikus alapú igehirdetés
semmivel sem helyettesíthetõ.

2. Számunkra nem pusztán elméleti tétel az, hogy a gyülekezeti munka
minden területének az imádságon át kell célhoz érnie.

3. Kiscsoport (házikör) nélkül – melyek az eredeti metodista
„osztályok” értelmében a tagok lelki fejlõdésért felelõsek  – az
elkötelezettség és a támogatás aligha lehetséges.

4. Az a gyülekezet, amely nem fejleszti ki az evangéliumi
kötelezettségvállalás alkalmas formáit, elveszíti jelenlétének
jogosultságát, és nem élhet túl tartósan.

5. Az embereknek ma több etikai iránymutatásra van szükségük,
mint amennyit sok gyülekezetben a megszokott módon adunk.

6. Az elismerés és megbecsülés tudatosan ápolt kultúrája nélkül a
szolgáló munkatársak ma már nem motiváltak.

7. Biztos, hogy sok más metodista gyülekezetnél határozottabban
mutatjuk fel a szabadegyházi vonal arculatát, mivel megfigyeltük,
hogy ez a saját gyülekezeti identitás fejlõdésének fontos feltétele.
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Veszélyes lenne ha a Nürnbergben szerzett tapasztalatok
alapján egyszerûen általánosítanánk. Ugyanakkor gyanítom,
hogy egyházunk más gyülekezetalapításai során hasonlókat
éltek át. Ha a megszerzett tapasztalatokat szélesebb síkon,
célzottan tudnánk kiértékelni, akkor ezek egyházunkat,
kérdéseiben, biztosan a helyes úton segíthetnék a jövõ felé.

II. TANULJUNK
A HIBÁKBÓL ÉS A SIKEREKBÕL!
A Németországi Metodista Egyház különbözõ
gyülekezetalapítási munkái nagyon eltérõ állapotban állnak.

Van olyan szûzföldmisszió, mint Überlingenben is, ami
annyira jól fejlõdik, hogy a gyülekezetalapítás folyamata többé-
kevésbé lezártnak tekinthetõ. Bizonyára csak idõ kérdése
mikor bocsátjuk el – sikerrel – a szûzföldmissziótól ezt a
munkát, hogy teljesen önállóan folytathassa útját. Vannak
azonban olyan munkák is, amelyek még eléggé az elején állnak
– ahogy talán az oranienburgi gyülekezetalapító projekt.
Vannak gyülekezetalapítások, melyeknek fejlõdési állapota
valahol a kettõ között van, és van néhány hely, melyeken a
gyülekezetalapítási próbálkozásokat sikertelenül néha félbe
kellett szakítani.

Az aktuális helyzetnek a szûzföldmisszió információs
füzetében tud utána olvasni.

Az eddigi kb. 15 évben tehát egyházunk újabb
gyülekezetalapítási történetében különbözõ tapasztalatokra
tettünk szert, s meg kellett próbálnunk a lehetõ legtöbbet
tanulni belõlük. Ez ugyanúgy érvényes a pozitív
tapasztalatokra, mint a negatívokra. Alapvetõen meg vagyok
róla gyõzõdve, hogy általában a szûzföldmisszióban és
különösen a gyülekezetalapítási munkában jobban
dolgozhatunk és jobban is kell dolgoznunk, mint azt az elsõ
15 évben tettük. Eddigi tapasztalataink alapos kiértékelése
segít bennünket a helyes következtetések levonására. A
következõkben a legfontosabbakat szeretném – amennyire
át tudom tekinteni – röviden érinteni:

1. Nyitott ajtók és stratégiai terv

Mindkettõnek össze kell találkoznia, ha egy
gyülekezetalapítást sikerre akarunk juttatni. Fontos a nyitott
ajtók-elve. Egyházunk kezdõ szakaszában döntõ volt
gyülekezeteink terjedése. Ma is nehezen elképzelhetõ egy
gyülekezetalapítás elkezdése valahol, ha nincs kiindulópont
a helyszínen. Jó alap lehet esetleg egy létezõ házikör, vagy egy
aktív család, amely „diaszpórába” költözött és támogatást kér.
Másfelõl azonban az is elõrelátható, hogy egy „nyitott ajtó”
egy távoli, 1000 lakosú faluban Oberbayernben valószínûleg
zsákutcába vezet majd. Ezért fontos, hogy egy szemügyre vett
gyülekezetalapítást a kritikus vizsgálat gondos elemzésének
segítsége alá vessük és stratégiailag megtervezzük.
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Hogy mégis túlságosan súlyos csapások érhetnek, azt senki sem
akadályozhatja meg. Még a területen lényegesen tapasztaltabb
szabadegyházaknak is van egy bizonyos „gyülekezetalapítási
próbálkozás” százalékarányuk a néha feladni kényszerült esetekre.

2. Kezdjük a nagyobb városokban!

A helyek nagysága a gyülekezetalapítás esélyeit tekintve döntõ
szerepet játszik. Szûzföldmisszióink közül több is azért jut nehezen
elõre, mert a környezet, amelyen dolgoznak, egyszerûen túlságosan
kisvárosi vagy falusi jellegû. Már évek óta egyházunk két
lelkipásztorával együtt a Szabad Evangéliumi Gyülekezetek3  (FEG)
gyülekezetalapító szemináriumán vehetek részt. Mély benyomást
tett rám, annak az akkortájt  kb. 50 gyülekezetalapításnak a
dinamikája és átütõ ereje, melynek képviselõit megismerhettem. És
teljesen elcsodálkoztam, amikor egyhangúan kijelentették: „Minél
nagyobb egy város, annál könnyebb abban egy új gyülekezetet
alapítani.”

Nem számítottam volna erre a kijelentésre, hiszen fülemben volt a
nagyvárosokban gyülekezeti munkát végzõ számos metodista
lelkésznek/lelkésznõnek a nehézségekrõl szóló panasza. Ám azok
után, amit az elmúlt években Nürnbergben átéltem, ezt a tapasztalatot
csak megerõsíteni tudom. Hét éven keresztül a hersbruck-i
szûzföldmisszióban tevékenykedtem, egy alig 10 ezer lakosú
kisvárosban. Összehasonlításként azt kell mondanom, hogy
Nürnbergben fél millió ember között – sokak szemében mégiscsak
valami egzotikus szabadegyházként – lényegesen könnyebb az
embereket elérni és vonzani.

Nagyon szerény rendezvényszerû munkát végzünk, mint gyülekezet.
Az internetes weboldalon kívül (aki meg szeretné nézni: http://
home.t-online.de/home/mmg-emk) csak képeslap méretû
fénymásolt röplapon reklámozzuk magunkat, amelyre
istentiszteleteink témáit nyomtatjuk. Az, hogy munkánkról a sajtóban
egy cikket jelentessünk meg, mindig csak egy teljesítetlen álom
marad, az pedig megfizethetetlen lenne, hogy egy olyan nagy
városban, mint a miénk, feltûnõen nagy mennyiségû plakátot
ragasztassunk ki. Ennek ellenére az összes vasárnapi istentiszteletre
jól jönnek az új vendégek, akik a „szájról szájra propaganda” révén
figyeltek fel ránk. S közülük egy egész sor ide tartozó maradt.

3. Dolgozzunk gyülekezetalapító csapattal!

Néhány esetben megpróbáltunk az ún. „ejtõernyõ ugrás-elv” szerint
elõre jutni. Ez alatt azt kell érteni, hogy egy személyt (rendszerint
egy lelkészt/lelkésznõt, adott esetben családdal)  elküldünk egyedül
egy helyre, hogy ott alapítson egy új gyülekezetet. Ezek a
próbálkozások nagyon fáradságosnak és hosszadalmasnak
mutatkoztak. Jókora, kemény munka a személyes kapcsolatok
kiépítését és egyáltalán a gyülekezet alakításának elsõ kezdõlépéseit
megtalálni.

5 FEG – Freie Evangelischen Gemeinden
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Ezért ajánlatos hasonló esetekben a jövõben olyan emberekbõl
csoportot alakítani, akik készek arra, hogy az új helyre együtt
költözzenek és a gyülekezetalapítást támogassák, vagy – abban
az esetben ha a következõ gyülekezet nincs túlságosan messze –
a közelbõl legalább egy bizonyos határidõre a munkatársi
támogatásra megnyerhetõk.

4. Alkalmazzunk tapasztalt munkatársakat!

A teljesidõs munkatársak tapasztalati kincsébõl – akik
sorrendben már a második, vagy harmadik
gyülekezetalapításban (vagy szûzföldmisszióban) állnak –, sajnos
mint egyház egyelõre alig tudunk profitálni. Ez egyrészt azzal
áll összefüggésben, hogy ez a munka nálunk viszonylag még
újnak számít, másrészt pedig azzal is, hogy a teljesidõs
munkatársak csak a legelsõ szolgálati idõszakukban végeznek
szûzföldmissziót, aztán állítólag fontosabb feladatok veszik
igénybe õket. A gyülekezetalapítás számos értékes tapasztalata
néha ezáltal veszik el. A Szabad Evangéliumi Gyülekezetek már
említett gyülekezetalapító szemináriumán csodálkozva
állapíthattam meg azt is, hogy a „sikeres” gyülekezetalapítók
közül sokak nem fiatal, családos, kisgyermekes férfiak voltak
(ami véleményünk szerint igen gyakran az optimális feltétel
kell, hogy legyen), hanem 50 fölötti lelkipásztorok, akik már
különbözõ gyülekezeteket alapítottak és most az azokban
gyûjtött tapasztalataikat használják, s oszthatják meg a
többiekkel.

5. Alapítsunk leánygyülekezetet!

Fennállása óta – azaz kb. 9 éve – közremûködöm a Dél-
Németországi Évi Konferencia Szûzföldmissziós Bizottságában.
Ennek a bizottságnak az a feladata, hogy kísérje és támogassa a
létezõ szûzföldmissziókat, valamint újakat kezdeményezzen. Ez
idõ alatt – ha jól számolom – három gyülekezetalapító projekt
kezdõdött (a gyülekezet újraépítés területén egy kicsivel több
történt).

Mindhárom esetben egyes emberek (mindig egy lelkipásztor)
személyes kezdeményezése volt a döntõ annak érdekében, hogy
a gyülekezetalapításnak próbáljanak neki kezdeni. Nem mintha
egyházunk grémiumát semmire sem tartanám, de számomra ez
egyértelmûvé teszi, hogy ha mi, németországi metodisták
szaporodó gyülekezeteket akarunk alapítani, akkor nem szabad
várnunk arra, hogy az egész majd „felülrõl” a helyére kerül. Amire
szükségünk van, az inkább az „alulról” történõ kezdeményezés.
Azokra a körzetekre van szükségünk, amelyeknek megvan a
bátorsága arra, hogy neki lássanak a leánygyülekezetek
alapításához.

Azokra a felelõs munkatársakra van szükségünk, akik erõsen
törekszen, és próbálkoznak mások megragadására.
Természetesen ebben a pillanatban egy csomó körzet számára
mások a prioritások. De vajon tényleg úgy kellett lennie, hogy
körzetek százai 10 év alatt együttesen nem több, mint egyetlen
egy leánygyülekezetet hozzanak létre? Miként változna
egyházunk arculata, ha minden kb. 20. körzet neki látna egy
leánygyülekezet alapításnak!
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Alig ismernénk magunkra. Egyébként a leánygyülekezetek
képzésének van még egy egészen más, döntõ elõnye is az
Évi Konferencia által indított gyülekezetalapításokkal
szemben: rendszerint – legalábbis a kezdés idõszakában –
lényegesen csekélyebb teljesidejû személyi és anyagi
ráfordítással folytatható.

III. GYÜLEKEZETALAPÍTÁS –
EGY KIFIZETÕDÕ BEFEKTETÉS
A JÖVÕBE

Feszülten várom, hogy a következõ években a
gyülekezetalapítás ügye egyházunkban miként fejlõdik.
Meggyõzõdésem, hogy a gyülekezetalapítások – ha más
helyen fájdalmas takarékosságra is kényszerítenek – a
kifizetõdõ és termékeny jövõbe való befektetést jelentik. Ha
valamit nem engedhetünk meg magunknak, akkor az a
fennállók aggodalmas megóvása. Ebben nem a mûködési
gazdaságosság szempontjai vezetnek, sokkal inkább Jézus
szavára gondolok, amely a mi egyházi helyzetünkre is
igaznak bizonyulhat: „Aki meg akarja menteni az életét,
elveszti, aki pedig elveszti az életét énértem, megtalálja.”
(Mt 16,25).

Ki az, aki befogadja a gyülekezetalapítás gondolatát és
megadja számára az esélyt, melyet megérdemel? Talán éppen
az Ön körzete az, melyet Isten el szeretne hívni egy
leánygyülekezet alakításának elkezdéséhez. És talán éppen
Õn az a személy, akit Isten fel szeretne használni arra, hogy
ezt a gondolatot elvigye gyülekezetébe?!

(FORDÍTOTTA: KHALED A. LÁSZLÓ)

Ez a nap más
HOMÉR

Megint reggel van, de jól esik feküdni még. Ránézek az
órára, lassan 10 óra, de hát kit érdekel, karácsony van. A sült
illata megcirógatja az orromat… összefut a nyál a számban.
Bizony ez a nap más, mint a többi, itt az ünnep, a szeretet
ünnepe, mindenki boldog, mindenki kedves, mindenki
szeret,…. mindenkit. Ideje felkelni és nekem is ünnepelni,
meg boldognak lenni, meg szeretni, mindenkit. Ahogy szép
lassan rácsusszan a barna vastag mamuszom, vaskos
lábamra, a sültek illata, inkább odaégett szagba csap át. Lassan
megfordulok és látom, hogy az ajtó mögül sûrû sötét
felhõcske érkezik a szobámba és megveti magát az
ágyamban. Aztán hallatszik a várva várt kiáltás: „Jaj a csirke!”.
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Végülis már megszokhattam volna, de azért még mindig elvarázsol a
karácsony reggel, a szeretet „illata”. Odasietek az ablakomhoz, kinyitom,
nagyokat szippantok a TISZTA levegõbõl. Gyönyörû hófödtetáj, alpesi hegyek,
rénszarvasok, télapós szán, ajándékok az udvaron…. Nem dehogy! Bár így
lenne. 3 éve nem esett hó itt Alpár-völgyben. Száraz kemény a föld, a
talajerózió lassan már lyukakat váj a fákba is. De végre mintha madarak
érkeznének, hallom a szárnyak csapkodását…. De aztán hallom a károgást is.
Persze hogy varjak, mi mások lennének erre felé. Megülnek szépen a
szántáson, és mint egy jól képzett hadtest sorra zabálják föl az elvetett
magvakat. Aztán hallatszik a várva várt kiáltás: „Varjak! Valaki menjen le
hajtsa el õket, különben nem marad semmi jövõre!”. Kicsit várok, talán majd
apám büszkén vállalja a küldetést, de persze nem így történik, és 5 perc
múlva azon veszem észre magamat, hogy vastag barna mamuszomban, sötét
zöld köntösömben, és persze seprõvel a kezemben rárontok a varjakra.

Sokat gondolkoztam elõtte vajon milyen csata kiáltással álljak elõ, de végül
megállapodtam a „HESS”-ben. Azt hiszem elég hatásos, és frappánsan rövid.
A varjak végül elrepültek, mikor harmadjára rontottam rá a brigádra, de azt
vettem észre hirtelen, hogy a lábam, méghozzá a jobb, egyszerûen besüppedt
a földbe, és egy hatalmas lyukat töm be. Jut eszembe beszéltem már a
talajerózióról? Hát igen, karácsony van, mért ne legyek boldog. Próbálom
kihúzni a lábam, de nem igazán akaródzik. Kezemben a seprõ, egyik lábam
besüppedt, és persze hogy ekkor jöttek vissza a varjak, de szerintem erõsítést
is hívhattak, mert ez már két hadtest is volt. Kicsit arrébb leszálltak…
komolyan.. szerintem engem néztek és röhögtek. Aztán valahogy csak sikerült
kihúzni a lábamat. Majd elindultam befelé. Had lakmározzanak, én már tele
vagyok…velük. Az ajtó nyílik belépek vissza a házba, anyám kérdi mit keresek
itt, mert még a varjak mindig ott üldögélnek. Nem tudtunk dûlõre jutni
hangzik a válasz. Anyám végig mér a szemével, a jobb lábam tiszta föld, az
arcom meg unott. Van valami gond?  Á dehogy anyu semmi, hogy van a
csirke? Már várom, remélem jó ropogós lesz.

Ezzel azt hiszem lezártuk a témát, mert anyám azt se mondta hogy a varjakat
tovább ûzzem é, vagy szán e nekem más sorsot. De én meg voltam elégedve.
Aztán jött az ebéd. Gondoltam lezuhanyzok, mert a föld nem valami elegáns
dolog ugyebár, így hát így is történt. Amikor kiléptem a zuhanyzóból, a
hangos nevetgélések, és sikongatások felkeltették érdeklõdésemet.
Furcsáltam, hogy kik jöhettek ilyenkor, hiszen a karácsonyi családi ebédet,
mindig szûk CSALÁDI körben töltjük el, hacsak…. Igen….

Gondolhattam volna. Egy perc alatt felkaptam magamra a mackó nacit, meg
a köntöst, és persze a mamuszt (amit már kicsit lemosogattam), majd
odaszaladtam a nappali ablakához. Igen megjöttek Morty-ék. Bár senki nem
hívta õket, de õk megjöttek. Hiszen ha valami ünnep van, õk úgy érzik meg
is vannak hívva, hiszen nélkülük, nem ünnep az ünnep. Mellesleg ilyenkor
feláll tõlük a hátamon a szõr. De hát ez van, ezt kell szeretni, meg ugye
mindenkit most, vidáman, boldogan. Gyorsan keresek valami elegánsabb
ruhát, mert ebéd után templomba megyünk, és Morty-ék biztosan nem edzõ
ruhában vannak. Felveszem a farmerem, az ingem, ez majd megteszi. Gyorsan
sietek lefelé, ahol már a hangos sztorizgatás megy, persze leginkább Morty
mama mesélget 4. fiúkról Ted-rõl akit a család büszkeségének tartanak.

Így hát belépek az ajtón, hirtelen nagy csend, Morty bácsi köszönt, majd Ted,
Ben, Billy, Carl, egyszerre nevetnek fel és rám mutatnak. Persze magamon
hagytam a mamuszom, és elfelejtettem fésülködni, majd Morty bácsi is
megjegyzi, hogy nézel ki. Gondoltam felvilágosítom, hogy nekem legalább
van még hajam, és nem hagyom meg a pajeszom mindig úgy, hogy a jobb
oldalinak a végén mindig kicsit több maradjon, (mellesleg ettõl mindig úgy
tûnt mintha sebhelye lenne, és mindig arról mesélt, hogyan szédítette a
lányokat meséivel a háborúról) de inkább nem szóltam semmit, hiszen amint
anyámra néztem, kiolvastam a tekintetébõl a szokásost „Ne szólj semmit!
Vendégek!”, így hát csak elmosolyodtam és elnézést kértem.
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Megkerestem a cipõmet, vettem egy vastag zoknit, megigazítottam a hajam,
és végre már beléphettem a saját házam alsó szinti ebédlõjébe, ahol mindig a
vendégeket fogadjuk. De hát végülis karácsony van, ilyenkor mindenki
boldog, mindenki kedves, mindenki szeret, mindenkit, azt hiszem nekem is
ez a sorsom. Az ebéddel gyorsan végez”tünk”. Bár kissé furának találtam,
mivel annyi volt belõle, és olyan gyorsan eltûnt, hogy nekem végül maradt
egy szedõkanál krumpli, és egy fél rántott hús, amit a kis Ted hagyott meg.
De hát persze anyám ezt is szeretettel adja, így csakis finom lehet.

A befejezõ imádságot Morty mama magára vállalta, amit gyorsan le is zavart,
egy „köszönöm Uram, hogy ma megint jól lakhattunk”-kal. Aztán én
maradtam segíteni, felszedni a tányérokat. Mire felértem, és beestem a
szobámba, azon vettem észre magam, hogy gyerekek lógnak a szobámban
mindenhol. Reméltem volna, hogy csak anyám új dekorációs ötlete, de persze
nem. Ted az ágyamban aludt, Ben nézte a tévémet, Billy Carl-al együtt az
interneten játszott egy idétlen gombás játékkal. Próbáltam leülni, de persze
nem volt mire, aztán valami beleállt a lábamba. Akkor vettem észre, hogy
valaki kiszórta a legot, meg a játékokat, és épp gyerekkori kedvenc játékom,
Kiborg Bill jobb keze a talpamból áll ki. Végülis jobb adni mint kapni, tényleg…

Aztán eltelt még így 1-2 óra, de annál nem több mert figyeltem az órát.
Minden perc után egyre jobban éreztem magam. Közben próbáltam Teddel
játszani, de õ mindig elzavart. Amikor megkérdeztem miért, azt mondta
„Csúnya vagy!”. Hát köszönöm. Mit lehet erre mondani, te is! Végül, szólt
megint a várva várt kiáltás: „Ted, Ben, Billy, Carl, készüljetek, indulunk a
templomba!” Ekkor mindenki felugrott, leszaladt, mint egy 4 darabos szent
fazékkészlet, én pedig ott maradtam a szobámban, miközben, szólt a tv, jó
hangosan, közben ment a háttérben az idióta gombás játék zenéje, és a lego
szinte hadszíntérré változtatta a szobát. Még a párnám is nyálas lett…

Aztán megérkeztünk a templomba. Beültem Bessy néni elé a második sorba,
persze hátulról. Senki nem akart elõl ülni, hogy mért, hát a lelkész szegény
kicsit folyékonyan beszélt, és kissé köpködöt, DE ennek ellenére nagyon
szerettük. Jól beszélt, mindig ezt mondták a szolgálat után, ami általában, a
másfél és két óra között flangált valahol, idõtartamban, de persze õ már késve
érkezett, és késve ment. A gyülekezet, nem sok tagból állt, vasárnaponként
általában 15-20an lehettünk. Az igehirdetés elõtti ének alatt, arra lettem
figyelmes, hogy valaki nagyon furcsákat énekel. Mármint nem is a szöveggel,
vagy a ritmussal volt a baj, inkább a hanggal.

Aztán rájöttem, hogy Adél néni ül mögöttem, aki süket, de buzgó. Bessy néni
a barátnõje, nekem meg kiment a fejembõl, hogy mindig egymás mellett
ülnek. Aztán jöttek a szereplõk. Elõször kiállt Ted, és Ben, akik elmondták, a
„szokásos” karácsonyi verset. Ami „megint” mindenkinek tetszett. Bár nem
tudom mi olyan szép azon, ha két gyerek egyszerre, ugyanazt, ugyanazzal a
hangsúllyal, ugyanúgy küszködve a szavakkal, minden évben elmondja. Bár
persze mielõtt ezt megtennék Morty néni feláll, és mindig elmondja, hogy
sokat készültek, amit a lelkész örömmel fogad.

Megkezdõdik az igehirdetés, én már azt hiszem teljesen máshol járok, valahol
ott, ahol csend van, béke, nyugalom, és persze Morty mentes környezet.
Próbálom a szem kontaktust tartani a lelkész úrral, de mind hiába. Egyre
hosszabbakat pislogok, aztán csend. Majd arra ébredek, hogy Adél néni
megint ordítva énekel, méghozzá az 502est, szét nézek de még csak most
jön az áldás. No de mindegy õ buzgó, én meg álmos, és aztán most van az,
amikor itt az ünnep, a szeretet ünnepe, mindenki boldog, mindenki kedves,
mindenki szeret… mindenkit, és mért ne, ennél rosszabb, már úgysem lehet.
Vagy igen?
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