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Ez a néhány igevers az irgalmasság módjáról szól, hiszen nem mindegy hogy 
hogyan gyakoroljuk ezt. Lehet képmutató módon, magamutogatásból, hogy 
lássák az emberek, de lehet titokban is. Ez az ige egyértelműen az utóbbi 
mellé teszi le a voksot, és összekapcsolja egy ígérettel, a mennyei 
jutalommal, vagyis biztosak lehetünk benne, hogy Atyánknak örömet 
szerzünk vele. 
Aki átéli, mit jelent egy teljesen elrontott élet minden bűnére bocsánatot 
kapni Istentől, mit jelent kiemelkedni a mélységből, úgy hogy egy hatalmas 
kéz az ember hóna alá nyúl, talpra állít és Lelket önt bele, az tud másokhoz 
is irgalmas lenni és ugyanezzel a szeretettel fordulni felé. 
Az irgalmas embert az jellemzi, hogy lát: meglátja azt, ahol segítségre van 
szükség. A látvány megmozdítja a szívét, mert neki nem kőszíve van, hanem 
mozdítható, érzékeny szíve, a szíve pedig megmozdítja azonnal a kezét. Nem 
számítgat, hogy megéri vagy sem, hogy mi haszna, hírneve lesz ebből, 
hanem azt adja, amire a másiknak szüksége van. Megteszi azt, amit kell, és 
ezzel be is van fejezve. Nem vár érte jutalmat, ellenszolgáltatást, nem vár 
elismerést, dicséretet végképp nem. Emberektől nem, de Isten előtt is csak 
azt mondhatja, hogy azt tettem, ami a kötelességem volt. 
Irgalmas emberek csendben tudnak távozni, mihelyt megtették azt, amit az 
adott helyen tenniük kellett. Hadd kérdezzem meg, hogy te is ilyen ember 
vagy? Ilyennek ismered a hozzátartozóidat, ismerőseidet? Ha igen, adj hálát 
érte az Úrnak, ha nem, kérd, hogy formáljon ilyen emberré. 

„Vigyázzatok: a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy 
lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei Atyátoktól. 
Amikor tehát adományt adsz, ne kürtöltess magad előtt, ahogyan a 

képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az 
emberek. Bizony, mondom néktek: megkapták jutalmukat. Te pedig amikor 

adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb, hogy adakozásod 
titokban történjék; a te Atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, 

megfizet neked.” (Mt 6:1-4) 
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Társadalmi befogadás a baptista 
közösségben

Január 30-án a fenti címmel – és a hagyományteremtés reményében - 
rendeztünk konferenciát, azzal a céllal, ahogy a meghívóban fogalmaztunk, 
hogy az egyházi közösségben végzett segítő munka láthatóvá váljon a 
közösségen belül és kívül is, mert a példa önmagában is értékteremtő. 
Különösen fontos a társadalmi befogadást elősegítő tevékenységek 
láthatóvá tétele jelen időszakban, mikor a kormányzat kiemelten �gyel és 
támogatást nyújt e munkát végzők számára. A következő oldalakon 
szeretnénk rövid betekintést adni a konferencián elhangzottakba. A nap 
összegzését egy külső szakember - Késmárki Zsolt - írta, a gazdag 
tartalomból emellett két baptista szervezet, misszió bemutatkozását 
választottuk ki, olyanokét, akik eddig még nem szerepeltek hírlevelünkben, 
valamint Posch Gyöngyi személyes bizonyságtételét (az elhangzottak 
szerkesztett formái). Az előadások prezentációit a honlapunkra töltöttük 
fel.
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Január 30-án tartotta idei első konferenciáját a Baptista Egyházi Szociális 
Módszertani Központ, amelynek témája a társadalmi befogadás és a közös 
állami-egyházi szerepvállalás volt. A kispesti imaházban rendezett 
eseményt nagy érdeklődés kísérte: a Belügyminisztérium és más állami 
intézmények, egyházi közösségek szakemberei kiváló előadókat 
hallgathattak meg a témáról. 
Jelen voltak állami intézményi és egyházi vezetők, felzárkózási 
programokban, terepen tevékenykedő munkatársak, közösségek, missziók 
képviselői, önkéntesek és érdeklődők mindenféle gyülekezetből, 
felekezetből. A baptista fenntartásban működő szolgáltatók napi szinten 
mintegy 30 ezer ember életére vannak hatással – újszülött-től a 
kisgyermeken, tinédzseren, �atal és középkorú felnőtteken át egészen a már 
magatehetetlen idősekig. 350 településen működik gyülekezet, 49 oktatási 
és 15 szociális intézményt tartanak fenn. Papp János egyházelnök 
köszöntőjében elmondta: a baptista közösség evangéliumi küldetésénél 
fogva nyitott a társadalmi problémák iránt, érzékeny a kirekesztettségre és 
tudatosan cselekszik ezek ellenében, minél többek megmentéséért. Ez a 
szakmai találkozó, konferencia sokféle célt szolgál, helye az 
információcserének, a kapcsolatépítésnek, a küldetés erősítésének. 
Lényeges, hogy az egyházi közösségben végzett segítő munka láthatóvá 
váljon a közösségen belül és kívül is, mert a példa önmagában is 
értékteremtő. Különösen fontos a társadalmi befogadást elősegítő 
tevékenységek láthatóvá tétele manapság, mikor a kormányzat kiemelten 
�gyel és támogatást nyújt az ilyen munkát végzők számára. Ezzel az 
eszközzel egyfelől megerősödhet a baptista misszió a mélyszegénységben 
élők irányába, másfelől a baptista segítő munka által a kormányzati 
programok is plusz erőforráshoz juthatnak. 
A Belügyminisztérium részéről Oross Jolán osztályvezető az adatok 
tükrében tartott „terepszemlét”, majd Vecsei Miklós miniszterelnöki biztos 
a tőle megszokott, mélyen elgondolkodtató, képekkel illusztrált előadásban 
ismertette 30 éves szociális tapasztalatának tükrében a jelen tendenciáit, a 
várható társadalmi folyamatokat. „30 évet nem tudok elmondani 30 
percben” – kezdte, majd hangsúlyozta: „Nem igazságokat, hanem 
megoldásokat keresünk. Miattuk, akiknek nélkülünk nulla az esélye a 
visszafordulásra. Madártávlatból, a budapesti jóléti erkélyről minden 
szépnek tűnhet. De nekem ismernem kell, hol lakik az uzsorás, hány kóbor 
kutya miatt nem mer kimenni a gyerek, és ha kihúzom a lopott áramdrótot, 
a másik oldalon megfagy egy kisbaba. Ez a realitás, amit látni kell a mostani 
hangzavarban is.” Ismertette a 300 leghátrányosabb település diagnózis-
alapú segítségnyújtásának alapelveit, aminek pl. része, hogy mindenki, aki 
előre �zetős villanyórát szereltet fel, egy füstmentesen fűthető szobát kap, 
ha kisgyermeket nevel. „Elvekre nem tudok építeni, csak konkrét 
emberekre, aki jelen van, elérhető, megszólítható. Rosszul segíteni pedig 
bűn.” Igehirdetés és előadás szinte összeért az imént - így köszönte meg 
Sera�n József módszertani vezető az előadó szavait. 
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Dr. Gyetvai Gellért vezető kutató a cigánymisszió életmódra gyakorolt 
hatásait ismertette, kiemelve: 1909, az első cigány gyülekezet alapítása 
után, ma körülbelül 160 különböző felekezetű cigány vallási közösséget 
találunk, amelyben a heti vallásgyakorlás 90%-os (ellentétben a magyar 
10%-os átlaggal). Bemutatta a gyülekezethez tartozás számos pozitív 
hatását: szabadulás a függőségekből, jobb családi kapcsolatok, az erkölcsi 
élet javulása, munkához való pozitív viszony, sőt a biblia értő olvasásán 
keresztül az írni-olvasni tudás, az iskolázottság jelentős fejlődése is.  
Patkás Rita az egyház cigánymissziós stratégiáját mutatta be sokrétűen: a 
nevelőszülői hálózatot, a foglalkoztatást, a gyülekezeti támogatást, a 
társadalmi partnerek bevonását, az oktatást és a karitatív munkát, amelyek 
mintegy "körülölelik" és szükségleti alapon segítik a lelki növekedés 
szolgálatát. 
A konferencia délutáni részében a Baptista Szeretetszolgálatnak a 
"máltaiak" módszertanán alapuló Jelen-lét programjáról, a tanodákról, az 
oktatáshoz kapcsolódó küldetésről és a jövő irányairól hallhattak a 
szakemberek gazdag illusztrációs anyag kíséretében, majd Sztojka Attila, a 
Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság főigazgatója mondott zárszót. 
Érdemes �gyelnünk baptista szociális szakember-kollégáinkra és erősíteni 
a velük való szakmai kapcsolatokat is – ez a meggyőződés erősödött meg 
bennünk a program végére, a folytatás reményében. 

Késmárki Zsolt
forrás: szgyf.gov.hu



Daróczi-Csuhai László vagyok a Misszió az Egészséges Közösségekért 
Alapítvány munkatársa, elnöke, missziós vezetője. A Boldog dolgokról 
fogok beszélni. De mit is nevezünk boldogságnak? Mitől leszek boldog? Ki 
tesz boldoggá? Sokfelé keressük a választ. A mi missziónk alapja, hogy a 
boldogság forrása Isten és Jézus Krisztus. A missziónk egy nemzetközi 
hálózathoz tartozik, ami 130 országban közel 4000 közösségben van jelen, 
és közösségfejlesztő missziót végez. Arról szól, hogy a munkatársak 
katalizátorként akarnak részt venni egy közösségben. Olyan válaszokat, 
programokat, módszereket dolgozunk ki a helyi társadalomban, amelyek 
maradandó változást és fejlődést generálnak. Szeretnék utalni a When 
helping hurts - magyarul Amikor a segítség fájdalmat okoz - című könyvre, 
amely elsőre talán meglepő címnek látszik, de mondanivalója a valóságban 
gyökerezik. Sajnálatos módon nem ritkán előfordul az, hogy amikor azt 
gondoljuk, hogy segítünk, valójában fájdalmat okozunk másnak és 
magunknak is. Mert időnként elfogy a pénz, az időnk, elfogy a lelkesedés 
ott kell hagynunk a közösséget, családot, embert, mert nem vagyunk 
képesek tovább segíteni. Pedig a segítségnek valódinak kell lennie. Ezt 
tartjuk szem előtt.  
Elsősorban az egészségesre koncentrálunk, egészséges egyénekre, 
családokra, gyülekezetekre, közösségekre. Hogy mi az egészséges, azt sok 
minden meghatározza. Az egészség testi, lelki, mentális, társadalmi-
környezeti. És ha ezek közül az egyikkel baj van, az egésszel baj van. 
Minden hatással van a másikra. Egy közösség tagjai is hatással vannak 
egymásra. Akkor van változás, ha egy közösség tagjai kezdenek 
egészségessé válni. A misszióban a 4 alapvető kapcsolat - kapcsolat 
Istennel, önmagunkkal, másokkal és a környezettel - mentén mozgunk és 
igyekszünk ezeket a kapcsolatokat ápolni. 2013-ban 30 települést mértünk 
fel Nógrád, Heves, és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben, hogy kiderítsük, 
hogy hol érdemes a missziót elkezdeni. Az emberek által említett 
leggyakoribb öt probléma között olyasmik fordultak elő, hogy nincs ruha, 
nincs pénz, nincs tüzelő, nincs ennivaló és ehhez hasonlók. Ezek azonban 
nem problémák, ezek következmények. A gyökérrel van probléma. És ha 
lejjebb ásunk, akkor megláthatjuk azt, hogy a négy elrontott kapcsolat 
minden baj gyökere. A legfontosabb az Istennel való kapcsolat 
helyreállítása, e nélkül a többi sem tud megjavulni. 

Boldog dolgok
Misszió az Egészséges Közösségekért
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Daróczi-Csuhai László

A mi evangélizációs módszerünk nem indirekt, hanem olyan programokat 
és összejöveteleket szervezünk, amik összehozzák az embereket. Ezek 
lehetőséget adnak arra, hogy kiálljak, megszólítsam az embereket és azt 
mondhassam nekik, hogy az evangélium meg tud gyökerezni a szívükben. 
Ettől helyreállnak a rossz kapcsolatok, és az emberek képesek lesznek arra, 
hogy ne káromkodjanak, hogy beosszák a pénzüket, értékelik és segítik 
egymást, megtanulják nevelni a gyerekeiket (a szegény közösségekben nem 
evidencia például az, hogy egy gyerek alapvető fejlődéséhez hozzátartozik a 
mozgás). Fontos célunk, hogy egy közösségben keresztény vezetőket 
neveljünk ki. Jézus azt mondta, amikor a tanítványokat kiküldte, hogy 
keressék meg a béke emberét. Mi is ilyen emberek keresünk, ezekkel az 
emberekkel tudunk együtt dolgozni. Lehet, hogy pillanatnyilag nem neki 
van a legnagyobb szava, de Isten képessé tudja tenni őt a vezetésre. A 
fenntarthatóság azért fontos, mert mi nem leszünk ott mindig, valakinek 
vinni kell tovább a dolgokat. 
Végül a boldogi munkába szeretnék rövid bepillantást adni. Boldog Heves 
megye sarkában egy falu, 3000 fő, ebből kb. 400 a roma. A helyi kisebbségi 
önkormányzat vezetőjével, Marikával dolgozunk együtt már 6 éve. Vannak 
nehézségek, de lelkes, szeretne tanulni és változtatni. Programokat 
szervezünk �ataloknak és gyerekeknek. Ezek révén egyrészt 
evangélizálunk, másrészt fejlesztjük és tanítjuk őket, minden olyan 
témában, amire igény van. 2018 őszén egy amerikai gyülekezettel 
együttműködve építettünk egy közösségi házat. Előtte nem volt ilyen, és ez 
komoly akadály volt. Együttműködünk a Tóalmási bibliaiskolával, nyári 
táborokat szervezünk, ruhabörzéket, prevenciós programokat, képzéseket, 
de akár mikro-vállalkozásokhoz is tudunk kamatmentes kölcsönt 
biztosítani.  
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Tavaly lettem a cigánymisszió vezetője. Áttekintve a helyzetet, úgy látom, 
hogy 10-15 évvel ezelőtt körülbelül ötször annyian voltak a baptista cigány 
gyülekezetekben, mint most. Én tulajdonképpen Tatárszentgyörgy miatt 
kerültem bele a cigánymisszióba. A falu nincs messze Budapesttől, ahol 
élünk, 2000 fő lakja, ebből kb. 500 cigány. A falura jellemző negatív 
indulatok, kon�iktusok nemcsak a cigányok és magyarok között 
érezhetőek, hanem úgy tapasztaltuk, hogy mindenki között. Az emberek 
meg vannak keseredve. Akik tanulnak, azok általában elköltöznek, és nem 
maradnak a faluban. Az infrastruktúra jó, fel van újítva az óvoda és az 
iskola, házhoz jönnek a munkaerőért. Ezzel együtt a falu szerepel a 300 
leghátrányosabb települések listáján. Az iskolában a 140 diák kb. fele 
cigány, súlyos a tanárhiány, aki van, az is kimerült. 170 felnőtt nem fejezte 
az általános iskolát, sokan küzdenek az adósságcsapdával. Nem tudják 
beosztani a pénzt. A családok közötti kapcsolatok sokszor zavarosak. Sokan 
betegesek, alacsony a várható életkor, a drog általános probléma, szinte 
minden családban előfordul. 
2013-ban meghívott a falu polgármestere, hogy kezdjünk ott egy baptista 
gyülekezetet, hogy béke legyen a cigányok és a magyarok között. Mi 
hetente kétszer megyünk a feleségemmel és néhány önkéntessel. Már az 
elején találtunk egy cigány házaspárt, akik készek voltak a szolgálatra. 
Elsősorban gyerekekkel foglalkoztak napi szinten három éven át, aztán 
külföldre költöztek. Most egy másik házaspár dolgozik velünk. Miklós és 
felesége, Erika, akik helyben élnek és dolgoznak, ezzel is példát mutatva, 
szintén cigányok. Csináltunk Alfa-klubot, nyári iskolai napközis 
foglalkozásokat, keresztény táborokat. Miki hittant tanít az iskolában, Erika 
lányos alkalmakat tart mindenféle korosztálynak. Jó az együttműködésünk 
a tóalmási Élet Szava Nemzetközi Bibliaiskolával. Az istentiszteleteinken a 
létszám hullámzó. Igyekszünk aktívan részt venni a falu életében: 
fórumokat tartunk a helyi vezetőknek, vállalkozóknak. Lelkileg támogatjuk 
a pedagógusokat, kommunikációs tréninget szerveztünk nekik és ingyenes 
anyanyelvi képzést az angoltanároknak. Látogatjuk a családokat, biztatjuk 
őket, hogy tanuljanak. Két éven át 10 tantárgyat oktattunk felnőtteknek a 6. 
7. és 8. osztályos anyagból. Néhányan jelentkeztek vizsgákra is, páran 
sikeresen be tudták fejezni az általános iskolát. Tavaly egy kísérleti tanodát 
indítottunk Miki vezetésével, a Rózsakerti Baptista Közösség anyagi 
támogatásával. Reméljük, hogy a továbbiakban állami támogatást is 
igénybe tudunk majd venni erre.  

Tatárszentgyörgy kívülről - belülről
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A tanoda célja a gyerekek motiválása, a tanulás ösztönzése, a 
lemorzsolódás csökkentése, a pálya- és szakmaválasztás elősegítése és a 
szülőkkel való együttműködés kialakítása. Szeretnénk a bibliai 
alapértékeket is átadni, hogy rendezettebb életet élhessenek (időbeosztás, 
tanulási módszerek, kitartás, fontossági sorrend felállítása stb.). 
Igyekszünk megtalálni, hogy miben tudnak sikereket elérni és ebben 
támogatni őket. 
A célunk az egész misszióval pedig az, hogy boldoggá tegyük az embereket. 
Hitünk szerint ezt a változást Jézus Krisztus tudja elhozni. A 
tapasztalataink pozitívak, tisztelnek az emberek, a különféle szervezetek 
nyitottak, együttműködnek velünk. Ugyanakkor kevesekről mondható el, 
hogy az életük maradandóan megváltozott. A többség fél a változástól, 
attól, hogy az eddigi életét nem élheti ugyanúgy. A bulizás például óriási 
igény, úgyhogy gondolkodunk, hogy hogyan lehetne nekik keresztény bulit 
szervezni - ebben azért van némi ellentmondás. Imádkozzatok értünk! 

dr. Kovács Géza 
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Életváltozás
Hadd mutatkozzam be röviden. Posch Ferencnének hívnak, férjnél vagyok, 
van  két gyermekem és egy kicsi unokám. Férjemmel a vajai gyülekezetben 
szolgálunk. 1996-ban ismertem meg Istent. Teltek-múltak az évek, 
igyekeztem Istenre hallgatni fejlődni. Az életem fokozatosan változott meg. 
Voltak olyan problémák, amelyek még évekkel később is nehézséget okoztak, 
és mivel a �ataloknál, akikkel foglalkozom, azt látom, hogy ez nekik is harc, 
ezért szeretnék most ezek közül háromról beszélni. 
Az első a káromkodás, a csúnya beszéd. Nem akartam, de időnként csak 
kijött az a szó, és fájt nekem. Isten volt, aki megszabadított abból, amiből én 
nem tudtam. Olvastam a bibliát és Ézsaiás könyvének 6. része különösen is 
megszólított: „bűnöd el van véve, vétked meg van bocsátva”. És én ezt 
elhittem, és így szabadultam meg. 
A másik gondolat, amiről beszélni szeretnék, az a kamatos pénz, az uzsora. 
Heteket, hónapokat gondolkoztam, szenvedtem azon, hogyan lehetne ebből 
szabadulni, hogyan találhatnék ebből kiutat. Imádkoztam, és kértem Istent, 
hogy küldjön segítséget. Az én gondolatom erről teljesen más volt, mint 
amit Isten cselekedett. Ő személyeket küldött hozzám, és rajtuk keresztül 
segített abban, hogy hogyan tudom a pénzt jobban beosztani. Ehhez 
kellettem én is, hogy beleegyezzek abba, hogy eljön hozzám valaki, aki 
segített, hogy felvezessem nap mint nap, hogy mit költök, hova teszem a 
pénzt. Ezt csináltam nap mint nap, volt hogy abbahagytam, aztán 
újrakezdtem. Már van 8 éve, hogy Isten ebből kihozott. Megmutatta, hogy 
hogyan osszam be a keveset, és ha szükségben vagyok, hova menjek 
segítségért. 
A hitünk növekedésében Szegedi Tivadar, a lelkészünk, sokat segített. 
Gyakran jött hozzánk és bátorított, hogy tanulnod kell, Gyöngyi. Én erre 
nem mondtam egyből igent, de Isten is megszólított és biztatott. Ennek 
hatására elkezdtem az esti gimnáziumot és leérettségiztem. Isten tovább 
hívott, és, bár féltem az új dolgoktól, engedelmeskedtem és elmentem 
tanulni a Baptista Teológiára, hogy én is tudjam tanítani azokat az 
embereket, akiket Isten rám bízott. Most negyedéves vagyok. Ez az időszak 
nagyon sokat jelentett, sokat fejlődtem általa és hiszem azt, hogy példa lesz 
másoknak is. Amikor én jelentkeztem, elég sok volt a nehézség. A szüleim és 
a testvéreim nem biztattak, felnőtt voltam, gyermekeim voltak, és az egész 
reménytelennek tűnt. De engedelmeskedtem Istennek, mert   azt tapasz-
taltam, hogy ha engedelmeskedem neki, akkor ő véghezviszi az akaratát. A 
szüleim és a testvéreim, most így utólag, büszkék rám. A �atalokat, akik 
között dolgozom, is bátorítom, hogy tanuljanak. Nemrég odajött hozzám egy 
kislány, hogy ő is szeretne tanulni, jelentkezni a teológiára és hitoktató 
lenni. Ez nagy öröm a számomra. 
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Tetszett Bódis Sámuel 
előadása a léthatáron 
működő iskolákról. 

Amikor a teológiára jelentkeztem, elkezdtem abban az iskolában tanítani, 
ahol én is felnőttem. Ismertek a tanárok, az igazgató, és csodálkoztak, hogy 
mi történt velem. Én pedig bizonyságot tudok tenni, hogy Isten tette ezt 
velem. Megváltozik az ember élete. Többször kérdezték már tőlem, hogy 
miért nincs több ilyen. De igen, van, sok ilyen van. És a romák is felteszik a 
kérdést, hogy miért nincs több Anikó és Zsuzsa? Ha ők elmennek, nem lesz 
senki, aki mentorál, aki �gyel, aki kitart amikor visszaesünk. Egy igeverssel 
szeretném befejezni: „amit tőlem hallottál, azt add át megbízható 
embereknek, akik mások tanítására is alkamasak lesznek”. Ez a cél, ezért 
imádkozzunk. 

Posch Gyöngyi

Nagyszerű volt a zene, az ima 
és a gondolatok szintézise.

Érdekel, mit gondolnak a baptisták a társadalmi 
válság megoldási lehetőségeiről. Sokra tartom a 
Baptista Egyház szolgálatát, ami kiegészíti az ige 
hirdetését.

Vecsei Miklós előadása nagyon 
inspiráló és szemléletformáló volt.

Megragadott Gyöngyi 
életváltozása.

Érdekes volt az 5 járásban és a 300 
településen indított program.

A baptista szervezetek, egyesületek 
bemutatkozását hasznosnak találtam.

Sok volt az előadás, lehetne kicsit 
lazább a szervezés, és legyen több 
hangsúly a szüneten.

Sok nélkülöző, kirekesztett ismerősöm 
van, és alapból is úgy gondolom, hogy 
senki sem tehet róla, hogy hova 
született. A szűkölködő emberen a 
szeretetteljes és hozzáértő törődés tud 
segíteni.

Jobban kinyílt az ablak előttem 
arról, hogy milyen komplex 
munka zajlik az országban.
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