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Kedves Imatársaink Európában! 
Mit	 tegyünk,	 amikor	 egyénileg,	 vagy	 gyülekezetileg	 kihívásokkal	 találkozunk	 életünk	 során?	 Amikor	 Jósafát	 a	
háború	 kihívásával	 nézett	 szembe,	 a	 hadsereg	 előtt	 küldte	 ki	 a	 dicsőítőket.	 Mózest	 úgy	 használta	 egy	 nemzet	
vezetésére	Isten,	hogy	csak	a	Mózes	kezében	lévő	eszközt	alkalmazta.	Dávid,	amikor	kihívással	találkozott,	új	éneket	
énekelt:	 „És	 új	 éneket	 adott	 szájamba,	 a	mi	 Istenünknek	 dicséretét;	 sokan	 látták	 és	megfélemlettek,	 és	 bíztak	 az	
Úrban”	(Zsolt	40:4).	Itt	az	ideje,	hogy	az	egyház	megengedje	Istennek,	hogy	újat	cselekedjen	közöttünk?	
	 	 ______________________________________________________________		
A	világjárvány	utáni	egyház	
Ahogy	enyhülnek	a	szigorítások,	és	újra	megnyílnak	a	gyülekezetek,	az	a	kérdés,	hogy	az	egyháznak	hogyan	kell	kinéznie	ebben	az	
„új”	helyzetben.	
Március	elején	Európa-	sőt	világszerte	minden	gyülekezetnek	be	kellett	zárnia	kapuit,	és	a	hívekkel	való	kapcsolattartás	új	módjait	
kellett	keresnie.	Ez	 felvetett	egy	másik	problémát:	hogyan	szólíthatja	meg	a	gyülekezet	a	kívülállókat,	amikor	a	kapuk	zárva	és	a	
szociális	távolságtartás	a	norma?	
Megdöbbentő	módon,	amikor	a	gyülekezetek	megtalálták	működésük	új	módjait,	vagyis	on-line	istentiszteleteket	kezdtek	tartani	
és	többet	szerepeltek	a	közösségi	médiában,	azt	tapasztalták,	hogy	egyre	több	a	nézőjük.	Beszélgettem	Steffan	Jones-szal,	a	dél-
walesi	 Llanelliben	működő	 XXI.	 Század	 Gyülekezet	 pásztorával	 és	médiacsapatával,	 hogy	megtudjam,	 hogyan	 hathat	mindez	 az	
egyházra	a	jövőben.	Az	a	kihívás,	amivel	ők	szembenéznek,	csak	egy	példa,	és	az	ő	megoldásuk	csak	egy	a	sok	lehetőség	közül,	de	
megmutatja,	hogyan	kell	az	egyház	egészének	alkalmazkodnia	„a	jövő	új	normáihoz”.	
Két	évvel	ezelőtt,	a	gyülekezet	küldetési	nyilatkozatának	megfogalmazásakor,	amikor	a	közösség	vezető	 lelkésze	 lett,	Steffan	ezt	
írta:	 „Olyan	 gyülekezetet	 látok,	 amely	 igyekszik	 világszínvonalon	 használni	 a	 kreatív	 médiát	 üzenete	 továbbadásához.	 Olyan	
gyülekezetet,	 amely	 folyamatosan	 igyekszik	 újításaival	 elérni	 a	 világot	 filmekkel,	 a	médiával	 és	 a	 technika	 eszközeivel.”	Walesi	
lelkészként	 Steffan	 a	 múlt	 ébredéseinek	 vezetőitől	 merített	 ihletet.	 A	 maguk	 idejében	 ők	 is	 radikálisak	 voltak,	 és	 szokatlan	
módszerekkel	közvetítették	üzenetüket.	A	walesi	ébredések	prédikátorai	gyakran	a	mezőn	prédikáltak	a	tömegeknek.	Wesley,	az	
ismert	 angol	 evangélista,	 dicséreteinek	 szövegét	 a	 kocsmai	dalok	dallamához	 illesztette.	 Talán	nekünk	 is	 radikális	megoldásokat	
kell	keresnünk	a	XXI.	században,	hogy	megszólíthassuk	az	elveszett	világot,	amely	válaszokat	keres	egy	világjárvány	közepette,	és	
azt	követően	is	egy	más	életforma	után	törekszik.	
Ösztönzés	a	múltból	
A	múlt	 prédikátoraihoz	 hasonlóan,	 akik	 felrúgták	 a	 szabályokat;	 akik	 kivitték	 az	 Igét	 a	 templomból	 és	 ott	 prédikáltak,	 ahol	 az	
emberek	 tartózkodtak,	 nekünk	 is	 oda	 kell	mennünk	ma,	 ahol	 az	 emberek	 vannak.	Azok,	 akik	 egyébként	 soha	nem	 lépnének	be	
templomba,	 otthonuk	 biztonságában	 élnek	 és	 a	 szociális	médiával	 foglalkoznak.	Napjaink	 kihívásai	 azonban	 arra	 késztetik	 őket,	
hogy	on-line	keressenek	válaszokat.	Egy	dolog	biztos:	az	üzenetnek	Jézus	üzenetének	kell	lennie	–	nem	szabad	változtatnunk	rajta	
és	nem	szabad	 liberálissá	 tennünk.	Bátorság	kell	ahhoz,	hogy	a	bibliai	 igazságot	megalkuvás	nélkül	 tálaljuk	a	politikai	korrektség	
sokszor	ellenséges	közegében.	
Seb	 Osbourne,	 a	 médiacsapat	 vezetője,	 jelezte,	 hogy	 sok	 tartalomra	 van	 szükség,	 de	 mit	 jelent	 ez?	 Az	 istentiszteletek	
hagyományosan	rögzített	részekből	állnak:	van	egy	vasárnapi	összejövetel,	aztán	egy	házicsoport	vagy	bibliatanulmány	hét	közben.	
A	 fiatal	nemzedék	nem	így	ápolja	a	kapcsolatait.	Nekik	 folyamatosan	kapniuk	kell	valamit:	új	és	 izgalmas	videókat,	csevegéseket	
(Facebook,	 Instagram,	 Tik	 Tok	 és	mások).	 Azonnal	 kell	 kapcsolatba	 lépniük	 és	 beszélgetniük,	 de	 ehhez	 idő	 kell	 és	 egy	 odaszánt	
csapat.	Még	 az	 Instagramon	 közvetített	 heti	 vagy	 napi	 áhítatok	 is	 sok	 üzenetet,	 kérdést	 és	 a	 kihívások	megbeszélését	 jelentik.	
Ehhez	sok	helyileg	aktuális	anyagot	kell	létrehozni.	Nem	elég	elirányítani	az	embereket	egy	több	mérföldnyire	szolgáló	lelkészhez,	
akit	nem	ismernek,	és	akinek	semmi	köze	a	mindennapi	életükhöz.	
Az	egyik	legnagyobb	kihívás	az	lesz,	hogy	mindezt	a	legmagasabb	színvonalon	kell	csinálni,	hogy	versenyre	kelhessen	azzal,	amit	az	
emberek	 a	 világban	megszoktak.	 Az	 egyháznak	 ehhez	 kell	 szabnia	 a	 fontossági	 sorrendjét,	 nem	 csak	 bibliaiskolát	 kell	 tartania,	
hanem	a	médiában	is	képeznie	kell	az	embereket.	A	média	nem	maradhat	mellékes	tevékenység,	hanem	talán	alapvető	szolgálati	
területté	kell	válnia.	
„Menjetek	és	képezzetek	tanítványokat!”	
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Természetesen	 az	 a	 cél,	 hogy	 az	 új	 hívőket	 becsalogassuk	 az	 újra	 megnyitott	
gyülekezetekbe,	 de	 amit	 ott	 átélnek,	 talán	 nagyon	 különbözik	 majd	 attól,	 amit	 a	
világválság	 előtt	 megszoktunk.	 Néhány	 gyülekezet	 a	 karantén	 alatt	 esetleg	 csak	 a	
tagsága	 szükségeit	 próbálta	 megoldani.	 Ezzel	 elmulaszthatta	 a	 lehetőséget	 annak	
felfedezésére,	hogy	hogyan	nézhet	ki	a	„menjetek	és	képezzetek	tanítványokat”	a	XXI.	
században	 és	 azon	 túl.	 Ne	 feledjük,	 hogy	 sok	 ébredés	 a	 gyülekezeti	 falakon	 kívül	
kezdődött,	és	az	egyház	csak	később	kapcsolódott	be!	
Egy	záró	gondolat:	ha	úgy	véled,	hogy	ez	csak	a	fiataloknak	szól	–	ne	feledjük,	hogy	a	
világjárvány	 egyik	 gyümölcse	 az,	 hogy	 az	 idősebb	 nemzedék	 is	 megismerkedett	 a	
Skype-pal,	a	FaceTime-mal	és	a	Zoommal,	mert	így	sokan,	akik	egyedül,	vagy	gondozó	
intézményekben	élnek,	nem	érezték	magukat	annyira	elszigetelve.	
Ennek	a	cikknek	a	megírásával	 igyekszem	arra	bátorítani	magunkat,	hogy	nyissuk	ki	a	
szemünket,	 és	 jobban	 tudjunk	 imádkozni	 az	 egyházért	 ebben	 az	 új	 időszakban.	 Ezek	
nem	egy	szakértő	szavai,	és	őszintén	szólva,	valószínűleg	nincsenek	is	szakértők	ezen	a	
területen,	 hiszen	 még	 egyikünk	 sem	 élt	 át	 világjárványt	 korábban.	 Némelyek	
háborúnak	nevezik	ezt,	de	nekem	nem	tetszik	ez	a	leírás.	Háborúban	az	emberek	azért	
fognak	össze,	hogy	legyőzzenek	egy	közös	ellenséget.	Mi,	Krisztus	Teste	is	reagálhatunk	
így	az	egyre	ellenségesebbnek	tűnő	társadalomban.	Ez	kapcsolódik	azonban	ahhoz	 is,	
amit	 a	 keresztyén	 üzenet	 egyik	 alapjának	 hiszünk,	 vagyis	 ahhoz,	 hogy	 az	 egyház	
lényege	 kapcsolatok	 kiépítése	 azért,	 hogy	 együtt	 imádhassuk	 Istent,	 együtt	
imádkozzunk	és	együtt	tegyünk	jót.	
Isten	adta	lehetőség	
Természetesen	ezek	fontos	dolgok,	de	ha	a	világjárvány	végén	–	amiről	hisszük,	hogy	
inkább	 előbb	 jön	 el,	 mint	 utóbb	 –	 csak	 visszavonulunk	 a	 templomainkba,	 ezzel	
elszalasztunk	 egy	 Istentől	 kapott	 lehetőséget.	 A	 világjárványban,	 bizonyos	
szempontokból,	megnyilvánult	 a	harcos	 közösségi	 szellem,	de	 sokan	 visszavonultak	 a	
biztonságba,	vagy	önző	módon	a	legerősebbek	túlélésére	játszottak.	
A	 félelem	hatására	 sokan	különböző	válaszokat	 kerestek.	Az	 Internethez	 fordultak	és	
Istent	keresték	az	on-line	istentiszteletekben	és	a	közösségi	médiában.	Ha	elszalasztjuk	
a	lehetőséget,	hogy	ott	szólítsuk	meg	őket,	ahol	vannak,	talán	soha	nem	tudjuk	később	
meghívni	őket	a	közösségeinkbe,	akárhogyan	is	fognak	azok	kinézni.	
Én	 csak	 egy	 gondolatot,	 egy	 példát	 mondtam	 el.	 Mindenkinek	 és	 minden	
gyülekezetnek	 keresnie	 kell	 Istent,	 hogy	megtudja,	mit	 kér	 Ő	 tőle.	 Egy	 dolog	 biztos:	
Isten	lehetőséget	ad	az	agyházának.	Ahogy	Steffan	pásztor	mondja:	„Kivetettünk	egy	új	
hálót,	és	nagyon	sok	a	hal!”	
	
Imádkozzunk!	

1. Adjunk	 hálát	 azért,	 hogy	 a	 karantén	 alatt	 nőtt	 az	 on-line	 istentiszteletek	
nézőinek	a	száma!	

2. Imádkozzunk	a	gyülekezeti	vezetőkért,	akik	azzal	a	kihívással	néznek	szembe,	
hogy	 észrevegyék,	 hogyan	 szólíthatják	meg	 azokat,	 akik	 válaszokat	 keresnek	
bonyolult,	modern	világunkban!	

3. Imádkozzunk	 önmagunkért,	 miközben	 szokjuk	 a	 gyülekezeti	 élet	 új	
gyakorlatait!	

	

Ez	az	utolsó	szám	a	nyári	szünet	előtt.	Bízunk	benne,	hogy	áldott	időszak	vár	Rátok,	
és	újra	találkozunk	a	következő	számban	szept.	18-án.	
	
A	világ	népessége	
Egy	e	heti	jelentés	rávilágít,	hogy	a	világ	sok	országában	egyre	kevesebb	gyermek	születik.	
A	század	végére	néhány	ország	–	mint	Olaszország,	Spanyolország	és	Portugália	–	lakossága	

megfeleződhet.	Kutatók	szerint	a	világ	
nincs	felkészülve	a	születésszám	globális	
összeomlására,	aminek	a	hatásaitól	a	
társadalmaknak	le	fog	esni	az	álluk.	
Ez	talán	jó	lehet	a	környezetnek,	de	
fontos	kérdéseket	is	felvet:	ki	fizeti	az	

adókat	egy	ennyire	elöregedett	
világban?	Ki	törődik	az	idősekkel	és	fizeti	
az	egészségügyi	költségeiket?	Nyugdíjba	

mehetnek	majd	az	emberek?	
Egy vezető tudós így nyilatkozott: 

„Szerintem ezt hihetetlenül nehéz 

végiggondolni, és átlátni, milyen 

nagy dolog ez; társadalmak, fel 

kell ismernünk, hogy ez 

rendkívüli.” 

 

További imatémák:  

1. Imádkozzunk az EU 

államfőiért, akik ismét 

személyesen találkoznak, de 

az a hatalmas kihívás áll 

előttük, hogy megállapod-

janak a világjárvány utáni 

intézkedésekben. 

2. Imádkozzunk azok mentá-lis 

egészségéért, akiket 

leginkább érintett a világ-

járvány: az első vonalban 

dolgozó egészségügyiek-ért, 

a gyászoló családokért, az 

elszigetelt és magányos 

emberekért, a gyermekek-

ért, akik nem kapnak 

oktatást, stb.
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