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BEVEZETÉS

  
Azt gondoltam, hogy lassan gyakorlatot szerzek a bizottsági jelentések
írásában, de most is nehezen kezdek neki a gondolatok megfogalmazásának.
Sok öröm, hála, hiányérzet kavarog bennem. Eltelt négy év, ami a ciklus
elején olyan hosszú idõnek tûnt, most pedig, visszanézve, olyan rövidnek.

Többször azon gondolkodtam, hogy milyen bátor volt az évi konferencia,
hogy négy évvel ezelõtt ránk bízta az ifjúsági munka koordinálásának
lehetõségét és feladatát. Ez bátor lépés volt, mert talán magam is nehezen
hoznék meg hasonló döntést. Becsülendõ, mert azt mutatja, hogy
egyházunkban nem csak a szavak szintjén valósul meg a laikus gyülekezeti
tagok bevonása a szolgálatba De nem csak feladatot, hanem erkölcsi és anyagi
eszközöket és hatalmat is adtak számunkra. Szabad kezet kaptunk, hogy az
elképzeléseinket szabadon próbálhassuk megvalósítani. Ez önmagában is
nagy és fontos elõrelépés, mert úgy gondolom, hogy az egyház és fõleg a
gyülekezetek sikeres élete nagymértékben függ a laikus tagok és gyülekezetbe
járó emberek a szolgálatban betöltött szerepétõl, ennek lehetõségétõl. Az
ifjúsági bizottság költségvetése a 2003-as 216 ezer Ft-ról 4 év alatt a 2007-
évre javasolt 380 ezer Ft-os összegre emelkedett, ami azt mutatja, hogy az
egyház számára fontos és támogatott a fiatalok között végzett szolgálat, jelentõs
anyagi terhet is vállalva.( A négy év során igyekeztünk a ránk bízott anyagi
erõforrásokkal okosan gazdálkodni, az egyházi pénzeket fölöslegesen nem
fogyasztani.) Külön köszönjük az egyházi pályázatokon ezen felül számunkra
odaítélt támogatásokat.

Köszönetünket szeretnék még kifejezi az értünk mondott imádságokért, a
szolgálatokért, kérdésekért, bátorításokért és támogatásokért, hogy
lelkészeink és gyülekezeteink tagjai szívesen tettek eleget szolgálatra szóló
felkéréseinknek és örömmel jöttek közénk.
  
Az elmúlt négy év alatt sok minden történt, és mégis úgy érzem, hogy olyan
kevés. Szerveztünk táborokat (nyári és tavaszi táborokat), munkatársképzõ
találkozókat, igyekeztük nyomon követni az ifjúságok életét, igyekeztünk
bátorítani és anyagi erõforrásaink adta lehetõségekhez mérten támogatni
ifjúsággal kapcsolatos programok (MIX rendezvények, hitmélyítõ táborok,
MIX újság és zenekar) létrejöttét és a fiatalok szolgálatát. Mindezt azzal a
céllal, hogy a fiataljaink Istenhez közelebb jussanak, vele egyre szorosabb
kapcsolatot alakítsanak ki, hogy neki tetszõ életet éljenek, amely vonzó lehet
más fiatal vagy nem annyira fiatal lakó-, gyülekezeti- vagy iskolatársuk
számára. Tisztában vagyunk azzal, hogy az elért eredményeket, változásokat
nem mi végeztük, mi csak feltételeket biztosíthatunk hozzá, az új élet
megindulása, a megújulások Istenünk kezének munkáját dicsérik. Azonban
néha úgy érzem, hogy olyan keveset sikerült elérni. A helyi ifjúságok életét
nem sikerült jobban megismerni, nem vagyunk sokkal jobban tájékozottak
arról, hogy az egyes ifik milyen gondokkal küszködnek, hogy miben lenne
leginkább segítségre szükségük. Többször érkezett hozzánk a kritika, hogy
a táborainkba kívülrõl érkezõk nehezen illeszkednek be a közösségünkbe,
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talán néha az ifjúságokra járók közül is többen küszködnek a klikkesedés
problémájával, a nagyobb szintû nyitottság hiányával. Tudom, hogy a helyi
ifjúságok élete a helyi munkatársak, tagok munkálkodásának eredménye. Ebbe
beleszólni nem akarunk, és nehezen is tudnánk, nehéz kívülrõl segíteni, de úgy
érzem, hogy ennek lehetõségétõl is távol vagyunk. Tudom, hogy egy közösség
nyitottsága sok tényezõ együtt játékának eredménye, illetve hogy az egyes
vélemények nem feltétlenül tükrözik a többség álláspontját, és hogy a zártságot
megváltoztatni, nem olyan könnyû. Nem szeretném lebecsülni azt, amit az elmúlt
négy év alatt Isteni segítséggel sikerült elvégezni, de a munka reális megítéléséhez
a hiányokkal való szembenézés is hozzátartozik véleményünk szerint.
  
Örömre ad okot, hogy a fiatalok által szervezett MIX az elmúlt négy évben látványos
életet élt. Hadd fogaljam össze még egyszer e szervezõdés munkáját. Sok éve
folyamatosan jelenik meg a MIX újság színvonalas tördeléssel és cikkekkel,
amelyeket a gyülekezetbe járó fiatalok írnak, szerkesztenek. A MIX zenekar újult
erõvel tartja próbáit két éve, terveik között szerepel egy CD kiadása, de emellett
nagy sikerrel lépnek föl egyházunk rendezvényein. Két éve elkészült egy MIX
póló, melyet a fiatalok szívesen hordanak, és a programok terén is színes kínálat
adódott az elmúlt években. A vizitúrától elkezdve, gyalogtúrán át, illetve az elmúlt
két évben mûvészeti tábor szolgálta a metodista és nem metodista fiatalokat. A
MIX honlap immár három nyelven kínál információkat, fotókat, beszámolókat a
MIX és a metodista ifjúság életérõl.
  
Az elmúlt négy év során többen is részt vettek az ifjúsági bizottság munkájában,
hadd köszönjem meg nekik is a közremûködést, név szerint: Csernák Zsófia,
Matusik Ágnes, akit Hecker Héla váltott a Szolnoki körzet képviseletében, Szabó
Szilvia, Szuhánszky Ágnes, Szuhánszky Tímea, aki külföldi tartózkodásom alatt
összefogta a munkát, Kurdi Zoltán, Drahos Zoltán, Lakatos Tibor, és Szabó Pál.
  
Talán nem szûken vett ifjúsági feladat, de nagyon fontos kérdésnek, kihívásnak
gondolom a fiatal felnõttek ügyét. Az ifjúsági körök célcsoportját annak idején
14 és 25 év között határoztuk meg. Tudom, hogy az életkori besorolás alapján
nagyjából lehet csak eldönteni, hogy egyes fiatalok az ifjúság csoportjába
tartoznak-e, de azt hiszem, hogy fontos azt látni, hogy az ifjúsági körök tagjai
ehhez a korosztályhoz kell tartozniuk. Más szempontból közelítve a kérdést,
olyan fiatalokat tekintünk ifjúsághoz tartozóknak, akik középiskolai vagy
egyetemi képzésben vesznek részt. Ez azért fontos véleményem szerint, mert
néha elõfordul, hogy az ifjúsági korosztályból kinõtt fiatalok továbbra is az
ifjúságba kényszerülnek járni, ami nem feltétlenül csak jó hatással jár.

 A 14 és 25 év közöttiek között is jelentõs különbség adódik érettségben,
fejlettségben, ami egy ponton túl már mindkét „korosztály” számára zavaró
lehet. Egészen más kérdésekkel, problémákkal küzdenek mondjuk a korai
középiskolások és az egyetemisták. Sok esetben talán „elbeszélnek egymás feje
mellett”, nem beszélve azokról az „örökifjú” 28-30 vagy még idõsebb „ifistákról”,
akik sok éve dolgoznak és egészen más élethelyzetükbõl adódó kérdésekkel kell
szembesülniük. Különösen nehéz azoknak, akik az iskolák elvégzése után, 25
éve túl még egyedülállóak, mert bár igénylik a kiscsoportos keresztény alkalmakat
(szerintem egyébként mindenki, akár tudatában van ennek, akár nem), de az
ifin kívül sokszor nincs más lehetõség e szükségletük kielégítésére. Tudom,
hogy minden évben elõkerül ez a probléma, és nem könnyû ennek megoldása.
Korábbi években történtek próbálkozások erre, táborokat, találkozókat
szerveztek, de emellett úgy gondolom, hogy szükség lenne kiscsoportok
beindítására.

Olyan házi-, otthoni- vagy sejtcsoportok létrehozására, ahova a megfelelõ életkort,
élethelyzetet elért (ifibõl kinõtt) fiatal felnõttek becsatlakozhatnak. Ahol akár az
ifjúsági órához hasonló formában összejöhetnek, beszélgethetnek. Ezek a
csoportok természetesen nem csak fiatal felnõttek számára lennének, lehetõség
lenne a gyülekezet más tagjai számára is a becsatlakozásra. Meglévõ ilyen
csoportok esetén a “kiöregedett” fiatalokat ösztönözni lehetne, kellene arra,
hogy lépjenek át ezekbe a közösségekbe. Olyan csoportokra gondolok, amelyek
nem “kis Istentisztelet” módján mûködnek, hanem amelyek során lehetõség van
egyes témák vagy éppen az Istentiszteleten hallottak megvitatására, a gyakorlati
életben való alkalmazás keresésére, szabad beszélgetésre, közös imádságra. Úgy
hiszem, hogy erre nem csak a fiataloknak van szükségük, de bennük meg van
még a vágy az ifjúsági életet követõen.
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A korábbi gondolatokat összefoglalva, azt hiszem, hogy van sok minden, amiért
hálát adhatunk, aminek örülhetünk, de van sok kérdés, kihívás, feladat, fejlõdési
lehetõség is elõttünk, amikben szükségünk van a közös gondolkodásra, közös
imádságokra, bölcsességre.
 

AZ ELMMÚLT ÉV

      
A bizottság elmúlt évi munkáját is a feladatpontok köré csoportosítva szeretném
ismertetni, (az elmúlt 3 éves hagyományt követve).
 
1. A körzetekben folyó ifjúsági munka
figyelemmel kísérése és segítése, a vezetõk képzése
 
A bevezetõben említettem, hogy talán ezen a területen vagyunk leginkább
elmaradva. Pár éve egy kis kérdõívet töltöttek ki az ifjúságok vezetõi, amiben egy
kicsit feltérképeztük azt, hogy mi és hogyan zajlik az adott ifjúságban. Ennek
megismétlése idén is elmaradt, de a munkatársképzõn beszélgettünk arról, hogy
mi zajlik az ifjúságokban helyi, körzeti szinten, és utána imádkoztunk is az
ifjúságokért.

Az ifjúsági munkában résztvevõ fiatalok számára tavaly õsszel is megszerveztük
az ifjúsági munkatársképzõnket. Ezen az egy évvel korábbi alkalomhoz képest
többen, úgy 15-20-an vettek részt. Az elsõ este közösen imádkoztunk és az ifjúsági
körök mutatkoztak be, majd a második nap elõadást hallgattunk meg a kiscsoport
vezetés témában. Tóth Vera tapasztalt csoportvezetõ gyakorlati feladatokkal
megtûzdelt elõadása érdekesnek és elgondolkodtatónak bizonyult. Célszerûnek
látnánk jövõre ismét elhívni Verát, hogy a felvetõdött kérdéseken tovább
gondolkodjunk.
A Dünamisz ifjúsági munkás képzésére idén nem sikerült fiatalt küldeni.
Szeretnénk, ha jövõre többen részt tudnának venni ezen a képzésen, mert a
korábbi “tanulók” szerint érdemes. (A Dünamisz egyébként tavaly felajánlotta
számunkra, hogy ifjúsági munkánkat támogatandó, fél áron delegálhatunk 2
metodista fiatalt a képzésre.)
 
2. Az ifjúsági körök közötti információáramlás segítése
 
Az elmúlt évben is leginkább a MIX levelezési listát és a MIX honlapot használtuk
az információk továbbítására, a bizottsági tagok közvetítésén kívül. A tavaszi
ifjúsági tábor szervezése során derült ki, hogy ez a rendszer nem megfelelõ, mert
kevesen olvassák a MIX-es emailjeiket, és a honlapot sem olyan sokan keresik föl,
mint ahogy azt gondoltuk. A korábbi években létrehoztunk egy email-es listát az
ifjúságok vezetõi számára, amin keresztül az információk közvetlen hozzájuk
juthatnak el, de ez nem nagyon mûködött, talán a mi hibánknak köszönhetõen.
Talán ez egy hatékony útja lehet az ifjúsági körök közötti információáramlás
biztosításának a jövõben. Emellett kiemelendõ a MIX újság, amely széles olvasói
kört tud felmutatni, így az abban közölt hírek sok emberhez eljutnak.
      
3. A fiatalok számára programok,
táborok, találkozók szervezése, elõsegítése
 
Tiszaligeti nyári ifjúsági tábor – résztvevõk száma kb. 70 fõ, a tábor témája az
öröm kérdése volt (hamis örömök/igazi örömök). Az fõelõadó Sztupkai Mihály,
emellett volt elõadás a drogokról, illetve keresztény könnyûzenei koncert (Gável
testvérek) és filmklub. A dicsõítést minden nap más ifjúság vezette, ezzel is
színesítve a programot.
 
Tiszaligeti családi tábor – kb. 50 fiatal vett részt ezen, és akik ott voltak, azt
hiszem, hogy jól érezték magukat.
 
Ifjúsági munkatársképzõ hétvége – visszautalva a korábbi pontra, kb. 15-20-an
voltunk, a téma a kiscsoport vezetés volt.

MIX nap – novemberben 20-25 fiatal gyûlt össze, hogy értékelje az elmúlt év
történéseit, és terveket határozzon meg a következõ évben, mindezt 4 szekcióban.
Khaled A. László vezetõ szerepe kiemelendõ a MIX munkájával kapcsolatban.
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Tavaszi metodista ifjúsági hétvége – március közepén, közel 60 fõ részvételével
rendeztük meg. Elõadónk Szeverényi János evangélikus lelkész az imádságról
tartott nagy hatású, szemléletformáló elõadásokat. Emellett MIX koncert, kreatív
foglalkozások jellemezték a hétvégét, három metodista lelkész jelenlétével. (E
feladatcsoportról bõvebben ld. a MIX honlapon!)

4. Feladatcsoport - nemzetközi konferencián való részvétel segítése
 
Az elmúlt évben ismét kijuthatott nemzetközi találkozóra magyar fiatal, aminek
nagyon örülünk. Csernák Dávid egy hetet töltött el Németországban, ahol egy
metodista kápolna felújításában segédkezett más európai metodista fiatalokkal
egyetemben. (A jelentés második felét ld. a MIX honlapon!)

„JAJ, DE SOKAT JELENTETT SZÁMOMRA EZ A GYÜLEKEZETI ALKALOM!”, „AZ ÚR LELKE

MEGRAGADOTT ENGEM EZEN A CSENDESNAPON!”– HALLJUK SOKSZOR SOKFELÕL. VAN, AKI

SZÁMÁRA EZEK A MONDATOK MEGSZOKOTTAK. VAN, AKI BÖLCS HÜMMÖGÉSSEL TUDOMÁSUL

VESZI, ÉS JÓ SZOKÁSOKHOZ HÍVEN HALLELUJÁT MOND. VAN, AKI SZÁMÁRA PEDIG CSAK ÉGBE

KIÁLTOTT, ÜRES SZAVAK. SEMMIT SEM JELENTENEK. VAGY NEM NYERTEK SZÁMUKRA ÉRTELMET,
VAGY MÁR EL IS VESZTETTÉK AZT. KI ÍGY, KI ÚGY KERESI ISTENT, DE MÉGSEM TALÁLJA MEG A
SZOKÁSOS GYÜLEKEZETI KÖZÖSSÉGEKBEN. DOMBY ANNINÁVAL , KÉT KÜLÖNBÖZÕ BIBLIA-
CSOPORT  VEZETÕJÉVEL BESZÉLGETTEM A TÉMÁBAN.

„EZ INKÁBB CSODA.”
KOVÁCS ZSUZSANNA RIPORTJA DOMBY ANNINÁVAL

– Szerinted milyen okai lehetnek annak, hogy a mai fiatalok közül sokan
nem szívesen látogatnak el a gyülekezetkbe?

– A csoportomban már beszélgettem 1-2 emberrel az ilyen irányú tapasztalatairól.
Közülük sokan jártak már gyülekezetekben, és minden alkalommal volt 1-2 beszólás,
elõítéletek. Az egyik lány elmesélte, hogy egy kirándulás alkalmával meglátogattak
egy templomot. Nagyon halkan bementek, mert bele akartak hallgatni az éppen
folyó misébe. Ekkor odament hozzájuk egy idõs bácsi, és erélyesen elküldte õket
mondván, hogy hogy merik a hangoskodásukkal megzavarni az istentiszteletet,
azonnal menjenek ki.

Az effajta beszólásokon kívül fontos tényezõ még, hogy a gyülekezetben általában
van egy kialakult rendszer, amit egy kívülrõl jövõnek elég nehéz megszokni. Egy
furcsa rendszer, ahol az emberek valamit mormolnak, fel kell állni, le kell ülni, stb.
Állandó kényszervan, sok gyereket pl. a szülei visznek magukkal.

– Mesélj a biblia-csoportokról, amiknek te is vezetõje vagy! Hogy
kezdõdött ez az egész?

– Elõször, még nyáron, indítottunk egy olyan csoportot, ahol egy könyvet (Az
evangélizálás mint életstílus c.) dolgoztuk fel. Fontosnak tartottuk ezt a témát.
Aztán, amikor végeztünk vele, arra gondoltunk, hogy ez így mind szép és jó, hogy
errõl beszélünk, de jó lenne átültetni a gyakorlatba. Elkezdtünk kötetlenebb
programokat szervezni (sport, billiárd, stb.), ahova barátokat, ismerõsöket
hivogattunk el. Ez nem járt sikerrel, mert elég különbözõ korosztályokvoltak, és
nehezen tudtuk volna õket összehozni. Ezután merült fel az ötlet, hogy csináljunk
egy olyan csoportot, ahol kötetlenül együtt vagyunk, játszunk, beszélgetünk, és
egy kicsit Bibliát tanulmányozunk.

– Mi volt a célja a kezdeti elképzelésetek a sportprogramokkal? Mi köze
pl. a billiárdnak a misszióhoz? Hogy függ össze a kettõ?

– Vannak olyan fiatalok, akiknek rossz tapasztalataik vannak a kereszténységgel,
a hívõkkel kapcsolatban. Elég elvont csodabogaraknak tartják õket. Meg akartuk
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mutatni, hogy nem vagyunk UFO-k, annak ellenére, hogy keresztények vagyunk,
hanem ugyanolyan emberek, akikkel normálisan el lehet beszélgetni.

–Milyen fajta emberek járnak a csoportokba?

– Totál vegyes. Személyiségre és vallásra nézve is. Vannak katolikusok,
reformátusok, baptisták, metodisták, és olyanok is, akik nem hívõk, de keredik
Istent. Néha vannak viták ezzel kapcsolatban, de nem ezen van a hangsúly, hanem
az Igén. Fõleg azt szeretnénk, hogy akik nem ilyen közegbõl jönnek, azok is
megszólaljanak, hozzá merjenek szólni a témához.

Jár hozzánk egy fiú, aki társaságra vágyik, hogy emberek közt legyen. Õ elsõsorban
emiatt jön. Van közöttünk egy lány is, aki számunkra egy imameghallgatás.
Hétközben sokat imáztunk a csoportokért. Néhány lánynak volt az ismerõse az
illetõ, akirõl szó van, a szomszédjukban lakott. Nem merték mondani, hogy jöjjön
el, pedig szívesen elhívták volna egy ilyen alkalomra. Aztán ez a lány egyszercsak
megkérdezte, hogy mi ez a jó hangulat, meg buli, ami náluk hétvégén lenni szokott?
Meghívatta saját magát, s ezzel megoldódott a probléma a meghívással
kapcsolatban. Elõször persze csak a buliba jött, ami utána volt. Megismerte az
embereket, aztán késõbb volt kedve eljönni a „bibliázós” részre is.

Akiket elhívunk tudják mirõl van szó. Nem játszunk „zsákbajézust”. Mindenkinél
más a motiváció: van akinél a társaság, van akinél a Biblia jobb megismerése. Sok
laikus van közöttünk, ezért kerüljük a szakzsargont.

– Hogy zajlik egy ilyen csoportos alkalom?

– Kezdetben nagyon sokat játszottunk, beszélgettünk, kajáltunk, stb., aztán
olvastunk egy kis részt a Máté evangéliumából, és arról beszélgettünk. Mostanában
már alig játszunk, inkább csak beszélgetünk. Sokszor parázsló viták alakulnak ki.
Van akinek elég nagy a háttértudása, van akinek kevesebb, mégis nagy igazságokat
mond ki. Próbáljuk megtalálni az egyensúlyt a két csoport között, hétköznapibb
kifejezésekkel beszélni.

– Milyen fajta csoportok vannak?

– Van a „sima” csoporton kívül egy párokból álló társaság is. Erre is volt igény. A
2 csoport valamilyen szinten kapcsolódik egymáshoz. Vannak közös programok,
ismerik egymást. Egy probléma van: ha a párokból a pár egyik fele nem jön, akkor
általában a másik sem, így van, hogy csak négyen vagyunk. Szeretnénk ezért ezt is
vegyesre bõvíteni.

– Mi változott a kezdetektõl mostanáig?

– Megnõtt az igény arra, hogy olvassuk az Igét. Kezdetben inkább játszottunk,
keveset „bibliáztunk”. Most átbillent a mérleg a másik oldalra.

– Miért kezdtetek ebbe bele? Miért csináljátok? A „megfelelõ” válasz erre
általában az, hogy szolgálatból, Isten dicsõségére. Elég ennyi? Vagy
titeket mi motivált?

– A szolgálat szó komoly feladatot jelent. Én nem ezzel kapcsolnám össze. Ez
inkább az emberekrõl szól. Hogy végre találkozhatunk emberekkel és
beszélgethetünk egy jót. Jól esik, hogy lehetünk õszinték, és nem ítélkeznek
felettünk, mert ezt, vagy azt tettük. Nem arról szól az élet, hogy minden kis bûnünk
számon van tartva. Nem azért vagyunk Istenéi, mert hiper-szuperek vagyunk,
hanem „csak úgy”, kegyelembõl. Minden embernek vannak mélypontok az
életében, mert csak emberek vagyunk. El tudjuk egymást fogadni hibáinkkal együtt,
és Isten is elfogad minket.

 – Mi a hosszú távú cél? Mit szeretnétek még elérni?

– Elsõdleges célunk az volt, hogy akik jönnek, közelebb kerüljenek az Igéhez. Most
az, hogy akik a csoportba járnak, és még csak keresõk, azok megtalálják Istent,
valamint, hogy újabb emberek csatlakozzanak a csoporthoz. Nagyon hosszú távra
nem gondolkozunk, ez nem a mi kezünkben van. Eddig sem azon múltak a
dolgok, hogy mi mennyire jók vagyunk. Ez inkább csoda.
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IRODALOM

AZ IRODALMI PÁLYÁZAT NYERTESE SZTUPKAI GERGÕ LETT, AKINEK

AZ ÍRÁSÁT MOST AZ ÚJSÁGBAN KÖZZÉ IS TESSZÜK. MINDENKIT

BÍZTATOK A TOVÁBBIAKBAN IS AZ ÍRÁSRA! TALÁN HAMARABB IS

KÖZÖLHETTEM VOLNA, MIT KAP A GYÕZTES, DE SZERINTEM ÍGY UTÓLAG

SEM VETI MEG A NYEREMÉNYÉT AZ ELSÕ HELYEZETT, UGYANIS EGY

HÉTVÉGÉT NYERT TELJES ELLÁTÁSSAL A MISKOLCI KÖRZET

KÖZPONTJÁBAN, AZ IMAHÁZBAN. (TOVÁBBI EGYEZTETÉSEK VÉGETT

MÉG BESZÉLÜNK AZ ILLETÉKESSEL.) TEHÁT ENNEK FÉNYÉBEN LEHET

PÁLYÁZNI MAJD AZ ÚJABB ÉVADBAN IS. GRATULÁLUNK A NYERTESNEK!
(SZUHÁNSZKY ÁGNES)

ÕRÜLTSÉG, DE VAN BENNE LOGIKA
SZTUPKAI GERGÕ

Érezted már azt, hogy unalmas az életed? Nem történik veled
semmi különleges? Reggel felkelsz este lefekszel, és egyhangú
napjaid az õrületbe kergetnek. Nem volt már olyan érzésed,
hogy kellene valami eszméletlen nagy marhaságot csinálni?
Egy kicsit félrerakva a konzervativizmusodat, pesszimiz-
musodat és az adrenalin éhségednek eleget téve nekivágj a
világnak? Belevágni izgalmas kalandokba, amire késõbb
büszke lehetsz, és õsz szakállú nagyapóként elmesélheted
az unokáidnak is.

Egy szép tavaszi este, ifjúsági óra után egy régi jó
haverommal, akit ezután Cs.-nek fogok nevezni, sétálni
indultunk. Lelki táplálékkal megtelve, amibõl persze repetát
is kértünk, indultunk neki a sötét estének. Különösebben
nem volt semmi úti célunk csak mentünk és beszélgettünk.
Nem is tudom már, hogy melyikünk ötlete volt, de
elhatároztuk, hogy a magas vízállásra való tekintettel
megnézzük a Tiszát. Ehhez szükséges tudni azt, hogy a Tisza
áradása idején lezárták az egész partot. Homokzsákok ezrei
szinte labirintusként tornyosultak, és a vizet megközelíteni
nem lehetett. Mindenütt a városõrség, vízügyesek emberei
és az ország különbözõ helyeirõl odarendelt katonák
õrjáratoztak. Lezárt és veszélyesnek nyilvánított területre
belépni tilos, olvastuk a táblát. Cs.-vel egymásra néztünk és
mindketten tudtuk, hogy nem fogunk ma este unatkozni.
Indul a balhé! Engedve a veszély és ismeretlen vonzásának,
terveket szövögettünk, hogyan is közelíthetjük meg a partot.

A lezárt Tisza part két végét 5-5 ember õrizte, akik néha
végigsétáltak a parton, hogy ellenõrizzék a terepet. Egyedül
a kórház területérõl lehetett a víz közelébe férkõzni. A
hatalmas területû kórházba viszonylag simán bejutottunk.
Az õr Tv-t nézett és fel se tûnt neki, hogy két sötét alak
átbújik a sorompó alatt. A kórház udvarán egy lélek se járt és
az egyik épület mögött meg is találtuk a Tiszához vezetõ
utat. Akciónkat nehezítette, hogy elkezdett cseperegni az
esõ. Már csak át kellett másznunk egy magas kerítésen és
ott voltunk a parton. Igen ám de a kerítés átmászása némi
gondot jelentett. Igazi magas kórházi kerítések voltak,
hegyes szuronnyal a tetején. Közben minden percben arra
kellett figyelnünk, hogy nem jön-e valaki. Végül egy bot és
egy gázveszély feliratú terelõszalag segítségével jutottunk át
a kerítésen.

Végre sikerült bejutnunk a tiltott területre. Viszont nem
sétálhattunk csak úgy oda a Tiszához és nézelõdhetünk,
hiszen az õrök azonnal észrevettek volna. Kihasználva a
megfelelõ pillanatot odafutottunk a Tisza gátjához és
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átmászva rajta leugrottunk arra a 2 lépcsõfokra, amit még nem lepett el a víz.
Fedezékben voltunk mivel körülöttünk falként álltak a homokzsákok. A
helyszín teljesen olyan volt, mint egy biztonságos lövészárok. Ahogy a vizet
néztük egy belsõ nyugalom töltött el minket. Cs. folyton kidugta a fejét a
biztonságos fedezékbõl, hogy ellenõrizze a terepet. Ám egyszer lépteket
hallottunk. De nem mertünk kinézni a fedezékbõl, mert akkor egybõl
észrevettek volna. Már az is megfordult a fejemben, hogy Nemecsek Ernõ
példáját követem és a vízbe rejtõzök el, de végül hamar elvetettem ezt az
ötletet. Csak csendben ültünk ott a sárban és reménykedtünk, hogy nem
vesznek észre. Aztán eszembe jutott, hogy én ismerem a városõrség egyik
fejesét. Na jó csak a nevét de akkor abban a helyzetben sokat érhet. Szerencsére
nem vett észre minket a járkáló idegen, és egy idõ után elment onnan. Mi
pedig átszökkenve a gáton majd a kerítésen, futottunk messze a Tiszától.

Nem tudom miért, de aznap este nagy örültséget csináltunk. De jól esett,
kellet és a szintén nagyon lökött Cs. barátom is csak megerõsített, hogy nem
vagyunk normálisak. Ne vegyetek rólam példát, nem ezért osztottam meg
veletek ezt a kis történetet. És abban is teljesen biztos vagyok, hogy nem én
leszek az irodalmi pályázat nyertese, fõleg nem ezzel a se-füle se-farka,
tanulságnélküli mesével. De végül így belegondolva mégis van egy tanulsága
az esetnek. Ifi óra után rögtön menj haza, mert nem tudhatod mit vált ki
belõled a bõséges lelki táplálék.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS PROTESTÁNS TÉMÁJÚ ÍRÁSMÛVEKRE
A PRÚSZ ELNÖKSÉGE NEVÉBEN NOVOTNY ZOLTÁN ELNÖK

A Protestáns Újságírók Szövetsége (PRÚSZ) pályázatot hirdet fiatalok számára.
Mûfaji és terjedelmi megkötöttség nélkül olyan még nem publikált
írásmûveket várunk, amelyek például bemutatják a magyar protestantizmus
elmúlt évszázadainak valamely történelmi eseményét, nevezetes alakjának
munkásságát; protestáns témájú prózai irodalmi alkotások; protestáns
vonatkozású helytörténeti írások.

Pályázhatnak: 30 év alatti magyarországi és határon túli protestáns fiatalok.

A pályázat módja: Egy pályázó csak egy mûvel pályázhat. Csak számítógépes
szövegszer-kesztõvel készült pályamunkákkal lehet jelentkezni. A pályázat
jeligés, a gyõztes munka szerzõjét a bíráló bizottság csak a döntés után ismeri
meg, ezért a beküldendõ pályamunkán a szerzõ neve helyett jeligét kell
feltüntetni.

A pályamunkát postai úton, három példányban, nagyalakú borítékban kell
elküldeni a PRÚSZ címére (1117 Bp, Magyar Tudósok körútja 3.
Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsa székháza). A nagyalakú
borítékban egy kisebb alakú, lezárt borítékot kell elhelyezni, amely a pályázó
személyes adatait tartalmazza: nevét, életkorát, felekezeti hovatartozását,
pontos lakcímét, telefonszámát. A kisebb borítékon semmilyen személyes
adatot nem lehet feltüntetni, kizárólag a pályázat jeligéjét.

Pályadíj: a PRÚSZ elnökségébõl álló bírálóbizottság egy pályamunkát díjaz
150.000 forinttal.

A pályázatok postai feladásának határideje: 2006. szeptember 30.

Ünnepélyes díjátadás: 2006. október 31-én, a reformáció napján. A
bírálóbizottság a döntésrõl október 20-ig értesíti a nyertest, és ezzel egy
idõben honlapján közzéteszi a gyõztes pályázat címét és alkotóját. Nem vállalja
ugyanakkor a többi pályázati anyag visszaküldését.

További információk: prusz@prusz.hu – Honlap: www.prusz.hu
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RÓLUNK SZÓLVA

NYÁRI METODISTA PROGRAMOK:
ÖSSZEÁLLÍTOTTA: SZTUPKAI GERGÕ

Tiszaligeti családos csendesnap (június 27.-július 2.)
A jelentkezési határidõ lejárt. A táborral kapcsolatos
kérdésekre bõvebb információkat a gyülekezetekben találsz.
Mindenkit szeretettel várunk!

Kántorképzõ Kistokajban (július 2-9.)
Jelentkezni és érdeklõdni Szuhánszky Tamásnál lehet a 06
30/310-89-57 telefonszámon.

Hetesi ifjúsági csendesnap (július 12-16)
Minden érdeklõdõ fiatalt szeretettel várunk. Jelentkezni lehet
a ifjúsági vezetõknél. A tábor költsége 4000 Ft. Bõvebb
információk a szervezõknél:
Szuhánszky Ágnes 20/530-13-46,
Hecker Héla: 20/200-47-76.

Cserkésztábor a Bakonyban (július 20-29)
A tábor elõre láthatólag 7000 Ft lesz. Érdeklõdni és jelentkezni
Szuhánszky T. Gábornál a
30/999-99-52 telefonszámon lehet.

Metodista Ifjúsági Hitmélyítõ Tábor Kismányokon
(Július 31- Augusztus 6-ig)
Téma: Krisztussal betöltekezve az utolsó idõkben
Jelentkezési határidõ: Július 20.
Jelentkezési cím:
Gyurkó József 7623 Pécs, Tompa Mihály u. 52.
72/210069, 20/824-8270
e-mail: jgyuro@freemail.hu

Evangélizációs bevetés Hidason (augusztus 7-13)
Érdeklõdni és jelentkezni szintén Gyurkó Józsefnél lehet a
fenti elérhetõségeken.

BÁR MÁR ELKEZDÕDÖTT AZ ÉRETTSÉGI, MÉGIS SZERETNÉNK IMÁDKOZNI

AZOKÉRT, AKIK IDÉN VÉGEZNEK A KÖZÉPISKOLÁKBAN. PERSZE MINDEN

VIZSGÁZÓÉRT, EGYETEMISTÁÉRT, FÕISKOLÁSÉRT LEHET IMÁDKOZNI, DE

MOST AZ ÉRETTSÉGIZÕKRE SZERETNÉNK GONDOLNI. ISTEN ÁLDÁSÁT

KÍVÁNJUK A JÖVÕJÜKRE ÉS AZ ELÕTTÜK ÁLLÓ ÚTRA. (SZTUPKAI GERGÕ)

Ambrusz Ákos
Bozsó Csilla
Csernák Leonóra
Császár Hajnalka
Gombos Andrea
Hecker Héla
Horvát Gergõ
Hutflesz Zsanett
Király Anna
Kovács Elemér
Pipicz Zsuzsa
Sztupkai Kristóf
Tömöri Dóra
Turi Gergely
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AZ ÚJFORDÍTÁSÚ BIBLIA

ÚJ KIADÁSÁNAK ELÕKÉSZÜLETEI
PECSUK OTTÓ

A bibliafordítás szakértõi szerint általában nemzedékenként (tehát  nagyjából harminc
évente) egyszer felül kell vizsgálni, hogy a rendelkezésre álló és naponként használatos
bibliafordítás nem szorul-e revízióra, javításra. Az 1975-ben megjelent, majd 1990-ben
revideált protestáns új fordítású Biblia szövege a tavalyi esztendõben lépte át ezt a bûvös
határt, ezért a szöveg gondozásáért felelõs Magyar Biblikatársulat Alapítvány és annak a
bibliai szövegéért felelõs szakbizottsága, a tagegyházak biblikus tanszékvezetõ tanáraiból
álló Szöveggondozó Bizottság úgy vélte, hogy ideje elkezdenünk egy újabb bibliakiadás
elõmunkálatait.

2005- ben több forrásból is igyekeztünk információkat gyûjteni azzal kapcsolatosan,
hogyan látják a szakemberek az új fordítás erényeit és gyengéit, és mi az, amiben
mindenképpen lépnünk kellene, hogy az „UFO” továbbra is a hazai protestánsok, és
általában a bibliaolvasó emberek legelfogadottabb, legközérthetõbb és legmegbízhatóbb
bibliafordítása maradjon. Arra a megállapításra jutottunk, hogy az 1975 és különösen az
1990 óta eltelt idõ önmagában még nem kényszerítene ki egy revíziót, az eltelt évtizedek
és a nyelv (különösen a „bibliás” nyelv) változásai önmagukban nem elegendõ hivatkozási
alap egy – mind idõigény, mind költségek tekintetében – hatalmas vállalkozásra.
Ugyanakkor idõközben számtalan észrevétel érkezett be a Bibliatársulathoz az új fordítás
szövegére vonatkozóan, s mi magunk is folyamatosan számon tartottuk és tartjuk a felismert
nyomda- és egyéb hibákat, egzegetikai-fordítási alternatívákat, a lap alján közölt
jegyzetanyagban végrehajtandó változásokat.

A Biblia szövegéhez csak indokolt esetben szabad „hozzányúlni”, hiszen minden az egyház
életéért és annak jó rendjéért felelõsséget érzõ ember nagyon jól tudja, micsoda kárt
okozhat a felelõtlen és kontár „változtatgatás” azon a szövegen, amelyet oly sokan Isten
naponként megszólaló üzeneteként olvasnak és értenek Magyarországon is. Az új
fordítással kapcsolatban nem tudunk olyan észrevételrõl, amely „kikényszerítene” egy
hírtelen végrehajtandó és mindenre kiterjedõ, mélyreható szövegi revíziót. Ezért nem is
alkalmazzuk a revízió kifejezést a most elkezdõdõ anyaggyûjtés idõszakára. Nem beszélünk
„javított kiadásról” sem, mert egyrészt az a magyar irodalmi körökben már foglalt kifejezés,
másrészt teológiailag sem helytálló: a Bibliával kapcsolatban megengedhetetlen és
szereptévesztõ volna a „javítás” szó használata, illetve feltételezné, hogy a rendelkezésünkre
álló bibliafordítás rossz, és javításra szorul. Ez nem igaz, már csak azért sem, mert a
bibliafordítás viszonylagos mûfaj: tökéletes fordítás nem létezik, csupán –jó esetben – az
eredeti szöveg mondanivalóját jól vagy jobban megközelítõ fordítás. Az pedig  a Magyar
Bibliatársulat tagegyházai által rá ruházott kötelessége, hogy mindent megtegyen annak
érdekében, hogy az általa fordított és kiadott bibliafordítás minden tekintetben a lehetõ
legjobb legyen.

A bibliafordítás szigorúen szakmai munka, amelyhez komoly teológiai és nyelvi felkészültség
kell. Éppen emiatt ma már szükségképpen csapatmunkává is lett: az elsajátítható
információ-mennyiség rohamos növekedésével együtt elmúlt a polihisztor bibliafordítók
kora, s amennyi elõnnyel kecsegtet egy egységes stílusban megszólaló személyes hangú
bibliafordítás, annál több hibalehetõséget rejt a magányos bibliafordító ismeretanyagának
és munkabírásának korlátozott volta. Ebbõl is következik, hogy az „új kiadás” elõkészítésén
is egy nagyobb csapat fog fáradozni. Most még csak az elsõ fázis, az anyaggyûjtés (a
bibliafordítás egyetlen „demokratizálható”) munkafázisa veszi kezdetét, ezt követi majd a
kiértékelés, majd a saját szempontú belsõ szerkesztési és végül a kiadás-elõkészítés fázisa.
Reményeink szerint 2010-re kezünkbe is vehetjük az új kiadású új fordítású Bibliát.

Annak érdekében, hogy a 2007 végéig tartó anyaggyûjtés minél szélesebb és minél
„demokratikusabb” módon történjék, létrehoztnk egy olyan internetes felületet, amelyen
bárki pontosan jelezheti javaslatát. Az új fordítású Biblia online változatának szövegéhez
kapcsolódó program ezeket a javaslatokat – csoportosítva – eljuttatja a Bibliatársulat
munkatársaihoz. Ez a program elérhetõ a Magyar Bibliatársulat honlapján
(www.biblitarsulat.hu), illetve más, a hirdetésünket tartalmazó honlapokon keresztül.
Mindenkit bátorítunk arra, hogy éljen a felhívás adta lehetõséggel, és használja az új,
nemzetközi tekintetben is egyedülálló internetes felületet a Magyar Bibliatársulat
munkájában való részvételre, szöveggondozó szolgálatunk színvonalának emelésére.
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TURMIX

ELKEZDÖDÕTT A NYÁR, LEGALÁBB IS A NAPTÁR SZERINT! LASSAN VÉGE A
SULINAK IS, KEZDÕDHET A NYÁRISZÜNET! KÉT HÓNAP PAUZA, AMIT

IGYEKSZÜNK HASZNOSAN ÉS PIHENVE ELTÖLTENI. TERMÉSZETESEN MOST

IS HOZTAM NEKTEK RECEPTEKET! SOK OLYAN ISMERÕSÖM VAN, AKIK AZÉRT

PANASZKODNAK, MERT KÖVÉREK, VAGY CSAK SZERETNÉNEK NÉHÁNY KG-
OT LEADNI ÉS NEM TUDNAK. NOS, AZ ELSÕ RECEPTEM NEKIK SZÓL! NYÁRON

AMÚGY IS JÓL ESIK A SALÁTA A NAGY MELEGBEN! JÓ MAGAM IS SALÁTÁSA

VAGYOK, S TALÁN  MONDANOM SEM KELL A GÖRÖG A KEDVENCEM!

A MÁSODIK RECEPTEM KICSIT ÉDESRE SIKERÜLT DE SZERINTEM EZT TI SEM

BÁNJÁTOK! KI NE SZERETNÉ AZ ÉDESSÉGET? EZEKKEL A FINOMSÁGOKKAL

SZERETNÉK MINDENKINEK KELLEMES PIHENÉST ÉS JÓ MUNKÁT KÍVÁNNI

AZOKNAK, AKIK NETÁN DOLGOZNI FOGNAK A NYÁRISZÜNETÜKBEN.
VIGYÁZZATOK MAGATOKRA ÉS ÉREZZÉTEK JÓL MAGATOKAT BÁRHOL IS
LEGYETEK! TALÁLKOZUNK MÉG! (ORSÓS KRISZTINA)

GÖRÖG TÖLTÖTT UBORKA

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
500 G KÍGYÓUBORKA

300 ML KEFÍR

200 G FETA SAJT

50 G ZÖLDPAPRIKA

50 G PARADICSOM

40 G PÓRÉHAGYMA

BAZSALIKOM, FEHÉRBORS  

ELKÉSZÍTÉSE:
A megmosott, hosszában félbevágott kígyóuborkát 10-15 cm-
es darabokra vágjuk, belsejét kivájjuk, majd összekeverjük a
megmosott, apróra vágott zöldpaprikával, paradicsommal és
póréhagymával. A szétnyomkodott fetasajtot elkeverjük a
kefirrel, majd hozzáadjuk a felaprított zöldségeket, és
bazsalikommal, õrölt fehérborssal ízesítjük. Só hozzáadása a
feta sós íze miatt nem feltétlenül szükséges. A zöldséges kefires
feta sajtos masszát a kivájt uborkába töltjük.

GESZTENYÉS TEJBERIZS

HOZZÁVALÓK 4 SZEMÉLYRE:
150 ML 1,5%-OS ZSÍRTARTALMÚ TEJ

40 G RIZS

10 G CUKOR

15 G GESZTENYEPÜRÉ

5 G CSOKOLÁDÉ   

ELKÉSZÍTÉSE:
A tejet feltesszük a tûzre, cukorral édesítjük, majd megfõzzük
benne a rizst. Ha a tej elfõtt, de a rizs még nem puha, kevés tejjel
vagy vízzel pótolhatjuk a folyadékot. Amikor a rizs már majdnem
kész, belereszeljük a gesztenyepürét és jól elkeverjük.

A gesztenyés tejberizst végül kis tálkába tesszük, és tetejére
csokoládét reszelünk. Hidegen és melegen egyaránt
fogyasztható. A csoki a kihûlt tejberizs tetejére is reszelhetõ, így
nem olvad rá.
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EGY OLVASMÁNY ÉLMÉNYEMET SZERETNÉM MEGOSZTANI VELETEK.
A BARÁTSÁG TÉMÁJA MINDEN FIATALT ÉRINT. IGAZI LELKI ÜZENETET

HORDOZÓ VOLT SZÁMOMRA MÜLLER PÉTER ÍRÁSA, MELYBÕL

KIVONATOSAN SZERETNÉK TOVÁBBADNI NEKTEK IS PÁR

GONDOLATOT. (SZTUPKAI GERGÕ)

GONDOLATOK A BARÁTSÁGRÓL
MÜLLER PÉTER GONDOLATAI SZTUPKAI GERGÕ VÁLOGATÁSÁBAN

Van barátod? Nem felszínes barátnõre, haverra
gondolok, nem arra, akivel néha összejössz fecsegni –
hanem arra, aki meghallgat. És akit te is meghallgatsz.
Arra, akit éjjel háromkor föl lehet kelteni: - Te bajban
vagyok, segíts! És õ negyed négykor már ott van nálad.
Akitõl nem kell tartani, akiben megbízol.

Barát az, akire figyelsz, mert fontos számodra a sorsa.
És aki figyel rád, mert fontos számára a sorosod.
Barát az, aki megért, - s akit mélységesen megértesz.
Nem tudtok egymásnak hazudni. Túl közel van. Mintha
magaddal beszélnél.

A barátság a lelkek közötti legközelebbi kapcsolat.

Barátom lehet nemcsak a „barátom” – de az anyám, az
apám, a gyerekem és a férjem is. Ha õk nem a barátaim,
hanem „csak” az anyám, az apám, a gyerekem és a
férjem, akkor kapcsolatunkból hiányozni fog valami.

Valami nagyon lényeges.
Mert a barátság a legmagasabb szeretet-forma.
Ne hidd, hogy túlzok!

A Bibliában Isten azt mondja Mózesnek: „Úgy szóltam
hozzád, mint a barátomhoz.”
És Jézus azt mondja a tanítványainak: „Nem úgy szóltam
hozzátok, mint a szolgákhoz, hanem mint a
barátaimhoz.”
Vagyis hogyan?
A lehetõ legközelebbrõl.
Olyanokhoz szól így valaki, akikkel lelkileg rokon.

Apám, anyám, gyerekeim gondolkozhatnak, érezhetnek
másképp, mint én. Attól még jó szüleim és jó gyerekeim
lehetnek.
De a barátom nem.
Barátom csak az lehet, aki a legmélyebb szinten együtt
rezeg velem.

A családomat nem én választom. De a barátomat igen.
És még valakit: a férjemet vagy a feleségemet. Õket is
választjuk, De azt tudnod kell: ha csupán a szerelem
vagy bármiféle vonzalom választ ilyenkor társat, s nem
látod meg párodban a barátodat is – nem lesz jó
házasság. Azért választjuk éppen õt, mert közel van
hozzánk.

És a másik ki nem mondott gondolat: ezért az emberért
én mindenre képes vagyok.

„Az szeret igazán, aki életét adja a barátaiért.”
Ez a jézusi mondás manapság sajnos, ritkán,
rendszerint csak a holliwoodi filmekben fordul elõ. Mégis
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ez a barátság mértéke. A valódi költészet és az õsi
mítosz éppen úgy tud errõl, mint az olcsó
westernfilmek, hogy az áldozat elválaszthatatlan a
barátságtól. Jól tudják ezt a gyerekek, hogy a
barátjuknál nincs fontosabb ember a világon.
Mérhetetlen sok idõt tudnak barátaikkal eltölteni
anélkül, hogy az idõ múlását észrevennék

Sokféle vonzalom, egymásba kapaszkodás van a
világon. Sokféle összetartás és szeretetérzés. De az
ember által átélhetõ legmélyebb szeretet: a barátság.

Azért idéztem az Ó- és Újtestamentumot, hogy lásd:
az egész hitvilágunknak ez a szó az alapja. Ma már
csak kevesen tudják: ha imádkozunk, a barátunkkal
beszélünk! Azért hallgat meg, mert a barátunk. Szó
sincs itt áhitatról, térdre borulásról, égre fordult
szemekrõl – ezek mind baráttalan állapotok.
A barátom ott van mellettem. Egészen közel. Érzem.
Ismerem. Szeretem.

Neki mondom el elõször a titkaimat – s csakis rá
hallgatok, mert tudom, hogy ismer. És szeret engem.


