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ÉVKEZDÕ IFI-HÉTVÉGE –
EGY BESZÁMOLÓ, VAGY ÖTLET…, KIT MIRE INDÍT…
CSONTOS IVETT

Ötletelni, megoldást találni egy-egy problémára néha nem könnyû, és a
megvalósítást kivitelezni néha még több energiát igényel.  Aki nyakába
veszi, egy közösség, ifi sorsát, hogy ott valami tartalmas, életrevaló, jó
történjen, biztos nem fog unatkozni, de garantáltan „gazdagabb” lesz általa.
Minden ott kezdõdik, hogy észlelsz, érzékelsz egy hiányt. Van valami ötleted,
amit eddig nem csináltatok…. és itt a lényeg! Ha már látod, észreveszed, az
üres foltot, színezd ki! Lehet, hogy nem Te érzed egyedül valaminek a
hiányát, vagy valaminek a lehetõségét és akkor már többen tudtok ötletelni,
megoldást keresni. Valakinek lépni kell, különben, ha ezt mindig másoktól
várod, nem mozdulnak elõrébb a dolgok. Szervezni fáradsággal, sok-sok
levéllel, telefonnal, beszélgetéssel, imádsággal, készüléssel jár, de megéri,
sosem teszed hiába. És minél több embert bevonsz, annál többen érzik
majd részeseinek magukat ill. kapnak többet lelkileg.

Valahogy így történt ez nálunk is. 4-en 5-en ültünk, erõsen törtük a fejünket,
vajon mit lehetne kitalálni, hogy szeptemberben, amikor újra indítjuk az
ifit, összerázódjon a csapat, hiszen tanév végére meglehetõsen
megcsappantunk és a közösségi jelleg is olykor halódik. Hogyan segítsük
azokat, akik újonnan jönnek fel vidékrõl Budapestre tanulni, hiszen
számukra minden olyan új és ismeretlen lesz, talán elsõ nagy leválásukat
élik át a szülõi környezettõl, valahogy „otthonná” szeretnénk tenni számukra
az ifit, de ez nem mindig sikerül. Kellene valami jó kezdés, ami vonzóvá
teszi majd a kedd esti ifiket. Némi töprengés, ötletelés után megszületett az
a gondolat, hogy szervezzünk egy péntek délutántól vas. délutánig tartó ifi-
hétvégét, amikor költségtakarékosan, ezért nem túl messze, de mégis egy
kicsit eltávolodva a várostól, valami csendes helyen eltöltünk együtt egy
olyan hétvégét, ami az egymással és az Istennel való kapcsolatunk mélyítését
segíti. Mindez kb. 8-9 éve történt elõször,  ami olyan jól sikerül, hogy azóta
minden augusztus végén, összevontan a tinikört és az ifit a Pesti és Óbudai
Körzetbõl és néhány Budakeszis fiatallal rendszeresen megszervezünk.

Talán nem csak Budapestet érintõ problémákról tettem említést, és
számotokra is segítség egy-egy kész téma, megvalósult program, ezért
segítsük egymást az ötletek közreadásával. Íme a mi legutóbbi hétvégénk:

Témánk: „Merre tartok? Felszerelés az élet-túrára.” Az életem olyan lesz,
amilyen vagyok? De milyen vagyok? Milyen leszek? Ki formál és merre
formálódok? Egyáltalán ki vagyok, miért vagyok és merre tartok? Mit
kezdjek érzéseimmel, gondolataimmal, személyiségemmel? Az éltem mivel
több, mint az állandó napi körforgás (felkelés, iskola/munka, evés stb.)?
Mit tud velem és mindezzel kezdeni Krisztus és mit tudok kezdeni én
Õvele? Hogyan lehet Õ kiindulási és tájékozódási pont?

Ahhoz, hogy ezekre a kérdésekre válaszokat találjuk az elõadáson kívüli
programokat is úgy állítottuk össze, hogy pl. a péntek délutáni játék már a
témára való ráhangolódást segítse. Khaled Laci és Bogi egy ún. „láthatatlan



MIX 2007. OKTÓBER

2

IFI-HÉTVÉGE

színházat„építettek, ami tulajdonképpen inkább
egy hegyoldalban, akadályokkal nehezített
útvonal volt, amit bekötött szemmel, egyedül
kellett végigjárni egy zsinór segítségével. Érdekes
volt kiben mit váltott ki ez a bizonytalan helyzet,
mit jelentett egy-egy szakaszon a váratlanul arcába
spriccelõ víz, vagy amikor valaki egy igével és
kedves szóval segítette. Ezen kívül különbözõ
személyiségi és bizalom-játékokat játszottunk.
Szombatra a gyülekezetbõl egy fiatal anyukát
kértünk fel az elõadásra. Õ az Attkinson-féle
személyiségfejlõdés 8 szakaszát mutatta be
csecsemõkortól az idõskorig. Bemutatta mikor
és milyen hatásokra fejlõdik bennünk a bizalom
vagy ezen hatások hiányára ellentéte a
bizalmatlanság: 1. önállóság – szégyen; 2. kétel-
kedés – kezdeményezés; 3. bûntudat – teljesít-
mény; 4. kisebbrendûség – identitás; 5. személyi-
ség – szerepzavar ; 6. meghittség – elszigetelõdés;
7. gondosodás – stagnálás; 8. teljesség – kétség-
beesés – és ezek kialakulásának, fejlõdésének a
hiányában, sérülésében mi léphet fel, hogyan hat
ez hitéletünkre, Krisztussal való közösségünkre.
Hogyan gyógyulhatnak késõbb életünk
különbözõ szakaszai, területei.

A délutáni felfrissülést egy séta, csapat-frisbee, foci,
és egy kihagyhatatlan fagyizás segítette, majd egy
kreatív tevékenység, tükröt készítettünk mozaik
díszítéssel. Az ezt követõ beszélgetést két
csoportban folytattuk a nagy korosztály-
különbségre való tekintettel. A fiatalabbakkal az
identitáskeresés, az idõsebbekkel a felnõtté válás
kérdéseit boncolgattuk. A vacsora után a jelentõ-
sebb vagy rázósabb kérdésekre visszatértünk és
egy imaesttel zártuk a nap „komolyabb” részét.
Nem lennénk metodisták és nem lennénk
fiatalok, ha ezt követõen nem az éjszakába nyúló
maffiázás következett volna. (A két maffiavezér
Schauermann Peti és Séra Peti ismét hozták
tiszaligeti formájukat.)

A vasárnapot áhítattal kezdtük, amit a legfiatalabb
résztvevõ tartott, akinek egyszerûsége, kérdései,
hívõ szófordulatoktól mentes õszinte szavai
mindannyiunkat mélyen megérintett. Ezt azért
is jegyzem meg külön, mert nyugodtan lehet a
legfiatalabbakra is feladatot bízni, sok meg-
lepetést hordoznak magukban. Végül úrvacsorai
istentiszteltet tartottunk, megosztottuk kinek mit
jelentett a hétvége, és még egy jót játszottunk. A
hétvégét az Óbudai Gyülekezet délutáni
istentiszteletén való részvétellel, beszámolóval és
egy énekkel zártuk.

Ami mindezeken felüli az azok a személyes
beszélgetések, amire egy-egy gyülekezeti
alkalomkor nincs ilyen mélységben lehetõség.
Olyan felszín alatti dolgok kerülnek elõ, ami egy
ifivezetõ számára felelõsségtudatot ébreszt a
másikért való odafigyelésben, az érte való
imádáságban és azok a témák, területek kerülnek
elõterébe, ahol probléma van, amivel igazán
szükség van foglalkozni a hétköznapok ifióráin.
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MIX 2007. OKTÓBER GYÚJTÓPONT KONFERENCIA

ORSZÁGOS IFJÚSÁGI VEZETÕKÉPZÕ

KONFERENCIA

TÉMA: HATÉKONY EVANGÉLIZÁLÁS – MA!

BUDAPEST, 2007. NOVEMBER 9-11.

A hagyományos õszi Ifjúsági Munkatársképzõ
Hétvégére idén rendkívüli formában kerül sor: egy
ökumenikus szervezésû Országos Ifjúsági
Vezetõképzõ Konferenciába szeretnénk bekap-
csolódni! Erre hívunk, bátorítunk és várunk
legalább minden ifibõl 1-2 embert!

A KONFERENCIA CÉLJA, HOGY AZ IFJÚSÁGI MISSZIÓBAN
SZOLGÁLÓK SZÁMÁRA FRISS, A JELENKORBAN HASZNOS
ISMERETEKET ADJON. BEMUTASSA AZOKAT A
LEHETÕSÉGEKET, AMELYEK HOZZÁSEGÍTHETNEK A
HATÉKONY IFJÚSÁGI MUNKÁHOZ, VALAMINT
KAPCSOLATBA KERÜLJ, TAPASZTALATOKAT SZEREZZ
HASONLÓ TERÜLETEN MUNKÁLKODÓKKAL.

A Gyújtópont Konferencia fõ elõadója Roy Crown a
Brit YFC (Fiatalok Krisztusért)  igazgatója lesz. Roy
evangelista és az Art of Connecting könyv írója. A
konferencián az egyéni evangelizációról fog
beszélni egy sajátos megközelítésben.

BÕVEBB INFORMÁCIÓ:

WWW.YFC.HU/GYUJTO

E-MAIL: DUNAMISZ@DUNAMISZ.HU

MOBIL: 20 886 1002

SZERVEZÕK:

MAGYAR EVANGÉLIUMI ALIANSZ

DÜNAMISZ

FIATALOK KRISZTUSÉRT ALAPÍTVÁNY

GYÚJTÓPONT
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ELHÍVÁS

HOGYAN HÍV EL ISTEN?
BOZSÓ ÁGNES

Gondolom ez mindenkinél máshogy mûködik, velem így történt:

Az egész úgy kezdõdött, hogy januárban kaptam egy naptárt.
Akkor még elég idegen volt a felirat: „Dévai Szent Ferenc
Alapítvány”. Úgy gondoltam, valami katolikus dolog, ezért nem
nagyon értettem az ajándékozó célját vele, de a képek már akkor
is nagyon tetszettek. Kitettem a szekrényemre, és ahogy teltek a
hetek lapozgattam, elolvastam az idézeteket és kezdett
körvonalazódni, mi ez az egész.

Március elsõ hetében történt a következõ furcsa dolog. A
fényképen egy kisgyermek „felém” nyújtotta a kezét. A felirat a
következõ: „Gyere te is!”. És akkor hirtelen ezt mondta valaki
bennem: „OKÉ!”. Ezen magam is meglepõdtem, és tovább
olvastam: „Önkéntesek jelentkezését várjuk…”. És egy idõ után,
amikor még mindig komolyan gondoltam a dolgot, írtam egy e-
mailt a megadott címre, és kíváncsian vártam a fejleményeket…
Úgy két hét múlva kaptam választ, aminek a lényege az volt,
hogy Pesten lesz egy megbeszélés, amin meg kellene jelennem.
Az egészben az volt a vicces, hogy a megbeszélés után olvastam
csak el az e-mailt, így errõl lemaradtam. És végül is a következõ
megbeszélésen találkoztam az önkéntes munka szervezõjével
és azzal váltunk el, hogy majd ír egy e-mailt, hogy mikor és hová
menjek (a nyári táborok miatt 2x2 hét volt szabad a nyaramból).

Elég sok idõ telt el és nem írt. Amikor már úgy gondoltam, hogy
a „nyár elejébõl” már semmi nem lesz, én írtam neki, hogy a
megbeszélt két hetet toljuk inkább nyár végére. Erre késõbb azt
válaszolta, hogy augusztus utolsó két hetében lenne szükség
önkéntesre Szászvárosban. A további szervezés annyiból állt,
hogy indulás elõtt egy nappal felhívtam egy tök ismeretlen
embert, (a Szászvárosi vezetõt, mivel a szervezõtõl semmi egyéb
használható információt nem kaptam) megkérdeztem, hogy
jutok el az otthonba. Délután kerestünk egy vonatot, este vettünk
rá helyjegyet (miközben én azért imádkoztam, hogy legalább
egy vagonba szóljon a jegyem azzal a lánnyal, akirõl csak annyit
tudtam, hogy valószínûleg ugyanazzal a vonattal jön, és talán
Eszternek hívják.) Másnap felültem a vonatra, az ablakon kilógva
még beszélgettem a lányokkal, akik kikísértek.

A vonat elindult, én olvastam és vártam, hogy csak úgy odajöjjön
hozzám egy lány, és azt mondja, hogy õ a másik önkéntes… Egy
fél óra múlva a mellettem ülõ lány megkérdezte, hogy hová
megyek és, amikor válaszoltam, azt mondta, hogy akkor most
már ketten vagyunk. Amit akkor éreztem, azt nehéz lenne leírni…
A közös kalandunk ott kezdõdött, amikor le kellett volna szállni
a vonatról, de nem az volt kiírva az állomáson, amit a velünk
utazó román emberektõl és a kalauztól megtudtunk. Végül sok
emberrel beszéltünk, buszoztunk, megint beszéltünk (persze
angolul, mert senki nem beszélt magyarul) de ez egy külön
történet. Amikor végre megérkeztünk nem találtunk sehol
senkit. Kb. 15 perc múlva jött egy hölgy és bevitt minket az
épületbe, ahol kb.: 30 gyerek fogadott minket. Nem volt idõ
„kiképzésre”, nagyjából tudtuk „hogy kell bánni egy gyerekkel…”
de hogy 10-15 fiúval hogy boldogulunk, azt el sem tudtam
képzelni… Végül a gyerekek közremûködésével kialakult valami
rendféle. Kisebb sikereket is elértem: egy kisfiút megtanítottam,
hogyan kösse be a cipõfûzõjét, egyet pedig (ahogy õ mondta) a
„bliciklizés” rejtelmeibe vezetgettem… És azt gondoltam, ez a
csúcs! De Isten rátett egy lapáttal…
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Az elsõ hét végén sokan elmentek egy táborba, így egész kevesen
maradtunk. Este, ahogy mindig lefektettük a fiúkat. Egy kicsi
volt, õ el is aludt, a két nagyobbal elkezdtem beszélgetni. Egy idõ
után Jézusról kezdtek kérdezgetni és elmondták, amit tudnak. Az
egyikõjük elaludt beszélgetés közben, a másik még kérdezett. A
végén oda lyukadtunk ki, hogy „Jézus meghalt érted és, ha átadod
neki az életedet, megbocsátja a bûneidet…”. És akkor csak ennyit
mondott: „Én át akarom adni!”. És átadta az életét Krisztusnak.
Akkor este valami nagyon érdekes dolgot éreztem. Már tudtam,
miért kellett elmennem. Attól kezdve esténként olvastam neki a
Bibliából, és azt mondta, hogy olyan jó Istenrõl tanulni.

Amikor haza kellett indulnunk nagyon nehéz volt otthagynom
õket és õk is többször megkérdezték, miért kell hazajönnöm? És
napokig gondolkodtam, mi lesz a kis „újszülöttel”? De Isten
megnyugtatott. Egyelõre ennyi volt a feladatom, de remélem,
kapok még hasonló küldetéseket!

A lényeg az, hogy ha Isten hív, akkor menj, mert Õ azokkal a
kincsekkel lep meg, amelyeket a moly és a rozsda nem emészt
meg! Hatalmas élményekben lesz részed és, amit veszteségnek
látsz, azt Isten megmutatja neked az Õ szemszögébõl.
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TISZALIGET – MÉG EGYSZER

KÕSZEGI SÁNDOR

A családom és én harmadik alkalommal vettünk részt a
tiszaligeti Metodista Családi Táborban. Én 16 éves vagyok,
így az ifjúsági foglalkozásokon vettem részt. Mindegyik
elõadás nagyon tetszett, amit ott hallotta, de az egyik
jobban, mint a többi. Ezt az elõadást Gál Dávid a Baptista
Szeretetszolgálat munkatársa tartotta. Õ elmondta
részletesen, hogy milyen munkát végeznek és ezt hol és
hogyan tudják megtenni. Elmondta a helyzetet a külföldi
országokban, és azt, hogy õk mit tudnak tenni.
Segélycsomagokat, élelmiszert, gyógyszereket és még sok
mást próbálnak eljuttatni a rászorulóknak. Mutatott
képeket, videókat azokról a helyszínekrõl, ahol már voltak.
Az utolsó videó felvételen egy földrengés súlytotta területet
láttunk, és azt ahogy a mentõ alakulatok egy nõt mentenek
ki a romok alól, aki már több napja ott feküdt betemetve.
Hatalmas csoda volt, hogy ezt túlélte, de Isten számára
nincs lehetetlen.

KÕSZEGI DÁVID

Nagyon tetszettek a serdülõ órák, énekeltünk, történetek
voltak és aranymondásokat tanultunk 11-12 évesek, 13-
14 évesek. Tetszett a szolnoki strand. Lementünk a
Tiszához. Igaz, hamar eltelt ez a hét, de nagyon jó volt.

SZILÁGYI GÁBOR

A serdülõ órák tetszettek a legjobban, amikor egy igét
tanultunk meg (Az igaz kincs, Mt 6, 19-21): „Aadjátok el
vagyonotokat, és adjátok alamizsnául, szerezzetek
magatoknak el nem avuló erszényeket, kifogyhatatlan
kincset a mennyben, ahol a tolvaj nem férkõzhet hozzá, a
moly sem emészti meg. Mert ahol a ti kincsetek van, ott
lesz a szívetek is.” Ebbõl az igébõl azt kaptam tanulságul,
hogy nem szabad a földön kincset gyûjteni, mert a tolvaj
ellophatja azt, a moly szétrághatja. A pénz, a drága autó
nem tesz bennünket boldoggá. Az igazi boldogság Jézus
Krisztusnál van.

KÕSZEGI MÁRIÓ

Nekem az ifjúsági órákon legjobban az amerikai lelkész
elõadása tetszett, aki elmesélte élet történetét. Egy kis
könyvet is írt errõl és ezzel ment el missziózni a világ
több országába. Az elõadás elején felolvastatta Pál egyik
történetét és lemérte idõben. Aztán felolvastatta a sajátját
és az is lemérette. Mindkét szöveg kb. 3 perc volt, ami 500
szóból állt. Azt mondta, ha valaki úgy érzi az õ története
fontosabb a bibliainál, akkor többer írjon, mint 500 szó,
de ha nem érzi úgy, hogy többet ér, akkor kevesebbet
legyen mint 500 szó. Ezután párosával ültetett minket. A
feladat az volt, hogy pár perc alatt mondjuk el társunknak
megtérésünk történetét. Miután ez megtörtént elmondta,
hogy mi is leírhatjuk a magunk történetét. Végül bíztatta
az embereket, hogy ha le szeretnék írni a történetüket,
akkor lépjenek elõ. Mindenki megdöbbenésére elég
sokan léptek ki, hogy elmondhassák történetüket.
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IFJÚSÁGI
IMAHÉT

NOVEMBER 12-18.

Az idei MIX nap helyett november 12-18. közötti héten egy
Ifjúsági Imahét programját szeretnénk egyházunk ifjúsági
csoportjainak kezébe adni. Az imahét célja ugyanaz, mint a
MIX napos találkozóinknak: az ijúsági misszió erõsítése,
tudatosítása. Imahétre hívunk, amelybe ki-ki a maga
gyülekezeti ifjúsági csoportján keresztül kapcsolódhat be.
Az évnek ebben az 1 hetében így az ország valamennyi
metodista ifijében ugyanazzal szeretnénk foglalkozni:
imaestet tartunk. Az imaest során négy témában szeretnénk
megszólítani, dícsérni az Istent.

AZ EGYES TÉMÁK FELDOLGOZÁSA ÉNEKEKBÕL (KB. 10 PERC),
RÁHANGOLÓ ÁHÍTATBÓL ÉS AZ IMATÉMÁK ÖSSZEGYÛJTÉSÉBÕL (KB.
5 PERC), VALAMINT EGY IMAKÖZÖSSÉGBÕL (KB. 5 PERC) ÁLL. A
NÉGY TÉMA ÍGY NAGYJÁBÓL EGY TELJES IFJÚSÁGI ÓRÁT KITÖLT.

Az alább megadott program csak egy ajánlás. Az énekeket
természetesen a lehetõségeknek, igényeknek megfelelõen
válogassátok össze! A megírt áhítat végén lehetõség van a
beszélgetésre, az imatémák közös összeszedésére.
Gyûjtsetek minél több témát, amelyet az imaest után is
magatokkal vihettek!

AZ IMAKÖZÖSSÉGBEN BÁTORÍTSATOK A KÖZÖS, HANGOS

IMÁDSÁGRA, AMELY MINDANNYIUNK SZÁMÁRA FONTOS, ÉRTÉKES

BIZONYSÁGTÉTEL! ESETLEG PRÓBÁLJÁTOK KI AZT A FAJTA

IMÁDSÁGOS EGYÜTTLÉTET, AMIKOR AZ EGYETLEN „ÁMENT” CSAK

AZ 5 PERC VÉGÉN MONDJÁTOK KI (EGY IMAVEZETÕ MINDENKÉPP

LEGYEN!), A SAJÁT IMÁK VÉGÉN NEM. ÁLDOTT EGYÜTTLÉTET!

A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK
MUNKATÁRSAI
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1. ADJUNK HÁLÁT AZ ÚRNAK!

ÉNEK AJÁNLAT:

SZÍVBÕL KÖSZÖNÖM URAM…
JÖJJ, ITT AZ IDÕ, HOGY DÍCSÉRD…
SZÓLJON AZ ÉNEK, ÁLDÁS DICSÉRET…
DÍCSÉRI, ÁLDJA SZÜNTELEN JÉZUST A SZÍVEM...
ITT VAGYOK MOST JÓ URAM…

Ne tartsd hát magadba! Mondd ki! Engedd ki a tüzet, hadd perzseljen meg
másokat is! Nincs is jobb lehetõség erre, minthogy elmondd mennyire hálás
vagy mindenért, amit Õ tett eddig veled, most tesz éppen veled és még
mennyi mindent tenni fog érted! Legyen a szíved mindig hálás, és ne félj
kimondani, elmondani ezt Neki, és másoknak!

Mondd mindig velem: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!

Köszönjük a teremtõ szót! Hogy minden teremtményedrõl gondoskodsz!
Átöleled a természetet és az emberi történelem egészét!
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Fenn a fényes csillagok, és a „ragyogó hatalmasságok”!
Felkelõ és a lenyugvó nap.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Az élet ritmusa: légzés, szívdobogás, vérerek lüktetése, napszakok, évszakok.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Vizek, folyók, tengerek, áradó folyam, áradó szereteted.
A tûz égetõ, világító, melegítõ, emésztõ voltát.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Fények, színek gazdagságát, szivárvány sokszínûségét,
emberek sokféleségét, lelkek sokszínûségét.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Szereteted változhatatlanságát, irgalmad végtelenségét,
kegyelmed határtalanságát.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Hegyek erejét, hitünk erejét. Szabadságot,
életünk kibontakozásának lehetõségét.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Születést, újjászületést, a gyermekeket, hogy gyermeked lehetek, fiatalságot,
barátságokat, szerelmet, házasságot, családot.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
Fejlõdést, növekedést Benned, egészséget –
hogy lelki-testi táplálékot adsz mindennap.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!
A munkát, és a pihenés lehetõségét. A csendet, megállást,
elmélyedés, alakulás, érlelõdés idejét, csendjét.
EGYÜTT: Hálás a szívem, mindent Neki köszönhetek!

(Szuhánszky Tímea)

IMATÉMÁK (MELYEKET EGÉSZÍTSETEK KI SAJÁT IMATÉMÁITOKKAL!):

– ADJUNK HÁLÁT A CSALÁDI, BARÁTI KAPCSOLATAINKÉRT, SZERETTEINKÉRT!
– ... TANULMÁNYAINKÉRT, MUNKÁNKÉRT, SZOLGÁLATUNKÉRT!
– ... ISTEN LELKÉÉRT, AMELY NAPRÓL NAPRA MEGÚJÍT BENNÜNKET!
– ... AZ IMÁDSÁG LEHETÕSÉGÉÉRT, HOGY MEGSZÓLÍTHATJUK URUNKAT!
– ... A MEGTAPASZTALT IMAMEGHALLGATÁSOKÉRT, VEZETÉSÉRT!

„AZT GONDOLTAM: NEM TÖRÕDÖM VELE, NEM SZÓLOK TÖBBÉ AZ Õ NEVÉBEN. DE PERZSELÕ TÛZZÉ VÁLT

SZÍVEMBEN, CSONTJAIBA VAN REKESZTVE. ERÕLKÖDÖM, HOGY MAGAMBAN TARTSAM, DE NINCS RAJTA

HATALMAM.” (JEREMIÁS 20,9)
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2. KÉRÉSEINKET HOZZUK ISTEN ELÉ!

ÉNEK AJÁNLAT:

ATYÁM KÉT KEZEDBEN, CSAK OTT LAKHATOM…
HÍVLAK URAM, VÁRLAK URAM…
BÁRÁNYOM, BÁRÁNYOM ISTENNEK BÁRÁNYA…
MI ATYÁNK, ISTEN, AKI VAGY A MENNYEKBEN...
MÉG TÖBBET TÕLED, MÉG TÖBBET...

Hálaadással kérni? Talán elsõ hallásra furcsán hangzik az, amit Pál
mond. Pedig így van: milyen jó, hogy kérhetünk, milyen jó, hogy
kéréseinkkel a világot létrehozó, mozgásban tartó, az életünket
ismerõ és megújítani akaró Istenhez személyesen oda fordulhatunk,
milyen jó, hogy Isten személyesen várja könyörgésünket, és nem
utasít el minket, amikor megszólítjuk Õt. Éppen Jézus az, aki buzdít,
aki „kér” bennünket  kéréseink megfogalmazására, és kiejtésére.
„Kérjetek, és adatik nektek, keressetek, és találtok, zörgessetek, és
megnyittatik nektek. Mert aki kér, mind kap, aki keres, talál, és a
zörgetõnek megnyittatik.” (Máté 7,7-8)

Milyen különös ez: Jézus kéri, hogy kérjünk. Jézus kéri, hogy
mondjuk ki minduntalan azt, ami a szívünkben van, ami feszít,
ami kérdés, ami homályos, ami nehéz, amit nehéz egyedül viselni,
hordani. Kérjetek és adatik. Talán sokszor nem vesszük komolyan
ezt a mondatot. Talán azt gondoljuk, hogy nem illik mindig
kérnünk. Vagy talán azt hisszük, hogy a dolgainkat valójában
nekünk kell megoldanunk, igazából nekünk kell tenni életünk
megoldásáért – csak magunkra számíthatunk.

Valójában pedig egyet nem „illik” tennünk: nem illik az
imakéréseinket komolytalanul vennünk!  Ismerjük el Isten elõtt,
hogy családjainkban, barátságainkban, gyülekezeti
közösségeinkben, kapcsolatainkban megújulásra, megtérésre,
megerõsítésre szoruló emberek vagyunk,  akiknek vannak kéréseik.
De ez nem szomorít el bennünket: újra és újra örömmel
fordulhatunk Urunkhoz, aki kétség nélkül ad, s aki kétség nélkül
válaszol. Lehet, hogy nem az én elgondolásom alapján, ahogy én
megtervezném életemet, ahogyan én pályára állítanám a jövõt. De
jó terve van, az Õ békessége minden emberi értelmet meghalad, és
meg fogja õrizni szívünket és gondolatainkat. Hozzuk õszintén
kéréseinket Isten elé!

(Khaled A. László)

IMATÉMÁK (MELYEKET EGÉSZÍTSETEK KI SAJÁT IMATÉMÁITOKKAL!):

– KÉRJÜK ISTEN VILÁGOS VEZETÉSÉT KÉRDÉSEINKBEN!
– IMÁDKOZZUNK, HOGY MUTASSA  MEG FELADATUNKAT, KÜLDETÉSÜNKET!
– IMÁDKOZZUNK A MEGÚJULÁS, A BÉKESSÉG MEGTAPASZTALÁSÁÉRT!
– IMÁDKOZZUNK A BETEGEKÉRT, SZENVEDÕKÉRT, MEGTÖRTEKÉRT!
– IMÁDKOZZUNK AZOKÉRT A KÖRNYEZETÜNKBEN ÉLÕKÉRT, AKIK MÉG

NEM ISMERIK ISTEN SZERETETÉT!

„ÖRÜLJETEK AZ ÚRBAN MINDENKOR! ISMÉT MONDOM: ÖRÜLJETEK. A TI SZELÍDSÉGETEK LEGYEN ISMERT

MINDEN EMBER ELÕTT. AZ ÚR KÖZEL! SEMMIÉRT SE AGGÓDJATOK, HANEM IMÁDSÁGBAN ÉS KÖNYÖRGÉSBEN

MINDENKOR HÁLAADÁSSAL TÁRJÁTOK FEL KÉRÉSEITEKET ISTEN ELÕTT; ÉS ISTEN BÉKESSÉGE, MELY MINDEN

ÉRTELMET MEGHALAD, MEG FOGJA ÕRIZNI SZÍVETEKET ÉS GONDOLATAITOKAT A KRISZTUS JÉZUSBAN.“
(FILIPPI 4,4-7)
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3. IMÁDKOZZUNK KÖZÖSSÉGÜNK SZOLGÁLATÁÉRT!

ÉNEK AJÁNLAT:

SZENTLÉLEK ISTEN JÖJJ SZÍVÜNKBE…
SZENT SZÍNED ELÉ JÁRULUNK, HOGY HÓDOLJUNK NEKED…
TE VAGY MÉLTÓ, Ó ISTENÜNK…
TÉGY EGGYÉ URUNK...
MINDENNAP VELED LESZEK…

Mi a keresztény ember feladat a földön? Hangzik a KÁTE kérdés a jól ismert
kis füzetbõl. És aki most fog konfirmálni, vagy már konfirmált és jó
memóriával rendelkezik, az egybõl tudja rá a választ: „A hitetleneket
Krisztushoz vezetni, és a hívõket a menny számára nevelni.” Lehetsz, fiatal
vagy idõs, nõ vagy férfi… feladatod van! Küldetésünk Isten evangéliumának
továbbadása. Bizonyságot tenni azokról a dolgokról, amikben Isten erejét
tapasztaltuk. Ezt teheted otthon, barátaid körében, iskolában, munkahelyeden,
és a közösséggel, gyülekezettel együtt is. Nincs is annál jobb, amikor egy
közösséggel együtt Isten országáért közösen dolgozunk. A misszió, mindig
embereken keresztül történik. És mi emberek gyakran meglankadunk,
elfáradunk, és hajlamosak vagyunk a lustaságra. Ezért van szükség arra, hogy
imádkozzunk, és imádkozzanak értünk. Kérjük Istentõl, hogy vezessen
bennünket, mutasson utat. Imádkozhatunk a gyülekezetekben szolgáló
lelkészekért, testvérekért. Erõért, és támogatásért esedezzünk azokért, akik
elfáradtak az úton vagy új területen kell hely állniuk.

(Sztupkai Gergõ)

BÉKEFI PÁL

SZERESSÜNK ÉS SZOLGÁLJUNK

Ha azért szeretsz, hogy szeressenek,
azért szolgálsz, hogy ünnepeljenek,
ha legfõbb vágyad a népszerûség,
nem az alázat, szelídség, hûség:
vigyázz, csalódás vár reád!

De ha szeretsz, mert azt kell tenned,
és szolgálsz, mert szív van benned,
ha nem vágyod az öndicsõséget,
csak az oltárt, mely lángol és éget:
ennek jutalma végtelen.

Nézd: Krisztus, a mi Mesterünk
arra adott példát nekünk,
hogy viszonzásra ne várjunk,
csak szeressünk és szolgáljunk,
mert így tesz Isten is velünk!

IMATÉMÁK (MELYEKET EGÉSZÍTSETEK KI SAJÁT IMATÉMÁITOKKAL!):

– ADJUNK HÁLÁT  AZ ISTENNEL VALÓ KÖZÖSSÉG AJÁNDÉKÁÉRT JÉZUSBAN!
– IMÁDKOZZUNK A RÁNK BÍZOTTAKÉRT, AZOKÉRT AKIKÉRT MI VAGYUNK FELELÕSEK!
– IMÁDKOZZUNK A KÖZÖNYÜNK ÉS A FELSZÍNESSÉGÜNK ELHAGYÁSÁÉRT!
– IMÁDKOZZUNK IFJÚSÁGI CSOPORTUNK SZOLGÁLATÁNAK KINYÍLÁSÁÉRT!
– IMÁDKOZZUNK EGYHÁZUNK SZOLGÁLATÁÉRT, LELKÉSZEINKÉRT, ELÖLJÁRÓINKÉRT!

„AZ ARATNIVALÓ SOK, DE A MUNKÁS KEVÉS, KÉRJÉTEK TEHÁT AZ ARATÁS URÁT, HOGY

KÜLDJÖN MUNKÁSOKAT AZ ARATÁSBA.” (LUKÁCS 10,2)
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4. IMÁDKOZZUNK HAZÁNKÉRT, MAGYARORSZÁGÉRT!

ÉNEK AJÁNLAT:

VÁLASZD AZ ÚR FÉLELMÉT…
SZENT SZÍNED ELÉ JÁRULUNK, HOGY HÓDOLJUNK NEKED…
TÖBB ERÕT, TÖBB SZERETETET…
TISZTÍTSD MEG A SZÍVEMET, ÚJÍTS MEG AZ ÉLETEM...
ÖRVENDJETEK, MERT ISTEN ÚGY SZERET…

Pál apostol imádságra buzdítja Timóteust és gyülekezetét. Nem csak azt mondja,
hogy imádkozhatnak, hanem az örömnek hangot adva (hálaadással), és a kéréseiket
komolyan Isten elé helyezve kiáltsanak föl (esedezés és könyörgés) országukért és
vezetõiért. Milyen gyakran szoktál országunk vezetõiért imádkozni? Milyen gyakran
szoktál az ország helyzetéért, fejlõdéséért imádkozni? Milyen gyakran szoktál
hazánkért, kultúránkért és az örömteli eseményekért, fejleményekért hálát adni?
Most itt a lehetõség, hogy ezt tedd.

Problémákkal küzdõ hazánkban annyi minden dolognak örülhetünk, ha kicsit is
megállunk, és nálunk nehezebb helyzetben lévõ nemzetek tagjaira gondolunk.
Európában és hazánkban béke van, nem kell pusztító háborútól, rendõri vagy katonai
diktatúrától szenvednünk. Még ha sokszor tökéletlennek is érezzük, de demokrácia
van országunkban, szabad választásokkal. Nincsenek keresztényüldözések, 2-3
számjegyû infláció, terror, beszolgáltatások. Ezek sok országban nem adottak. Mi
az, amiért még örülni tudsz Magyarországon, és ami talán nem elérhetõ tõlünk
rosszabb helyzetben lévõ országokban?

A hála mellett azonban kéréseinket is vihetjük Isten elé, sõt erre Pál buzdít is.
Imádkozhatunk országunk vezetõiért, politikusokért. Sokan haragszanak ezekre az
emberekre, kiábrándultak belõlük. Most az egyszer tekintsünk úgy vezetõinkre,
mint emberekre, akik hatalmi harcokban állnak, sokszor csalásba, hazugságba,
korrupcióba és bûnökbe nyakig belekeveredve (tisztelet a kivételnek). Emberek,
akik az ország érdekében (is) dolgoznak, és anélkül, hogy tudnák, Istenre szorultak.
Nyomorult, bûnös emberek õk is, akiknek nincs sokszor kapcsolatuk Istennel. Jézus
pedig azért jött, hogy MINDENKIT Istenhez hívjon. Még politikusainkat, a nem
szeretett vagy éppen gyûlölt X vagy Y párt vezetõit, szószólóit, képviselõit. Próbáld
Isten szemszögébõl elképzelni ezeket az embereket, ahogy ott állnak majd elõtte, aki
elõtt nincs képmutatás, hazugság, kimagyarázás. Könyörögj és esedezz ezekért az
emberekért, megtérésért, hogy valóban szolgálni tudjanak azokon a posztokon,
ahova Isten engedte õket eljutni. Nem csak azért, hogy országunkban béke uralkodjon,
hanem mert Jézus elsõsorban a lelkekért jött. Mi jut még eszedbe, amiért imádkozhatsz
az ország helyzetével kapcsolatban?

(Schauermann Péter)

IMATÉMÁK (MELYEKET EGÉSZÍTSETEK KI SAJÁT IMATÉMÁITOKKAL!):

– IMÁDKOZZUNK NEMZETÜNK LELKI MEGÚJULÁSÁÉRT!
– IMÁDKOZZUNK POLITIKAI VEZETÕINK MEGTÉRÉSÉÉRT!
–  IMÁDKOZZUNK AZÉRT, HOGY AZ EGYHÁZAK FELISMERJÉK FELADATUKAT A HÉTKÖZNAPOKBAN!
– IMÁDKOZZUNK HAZÁNK EGÉSZSÉGÜGYI ÉS OKTATÁSI KÉRDÉSEINEK RENDEZÕDÉSÉÉRT!
– IMÁDKOZZUNK VÁROSUNK BÉKESSÉGÉÉRT!

„ARRA KÉRLEK MINDENEKELÕTT, HOGY TARTSATOK KÖNYÖRGÉSEKET, IMÁDSÁGOKAT, ESEDEZÉSEKET ÉS

HÁLAADÁSOKAT MINDEN EMBERÉRT, A KIRÁLYOKÉRT ÉS MINDEN FELJEBBVALÓKÉRT, HOGY NYUGODT ÉS

CSENDES ÉLETET ÉLJÜNK TELJES KEGYESSÉGBEN ÉS TISZTESSÉGBEN. EZ JÓ ÉS KEDVES A MI ÜDVÖZÍTÕ

ISTENÜNK SZÍNE ELÕTT, AKI AZT AKARJA, HOGY MINDEN EMBER ÜDVÖZÜLJÖN, ÉS ELJUSSON AZ IGAZSÁG

MEGISMERÉSÉRE. MERT EGY AZ ISTEN, EGY A KÖZBENJÁRÓ ISTEN ÉS AZ EMBEREK KÖZÖTT, AZ EMBER

KRISZTUS JÉZUS, AKI VÁLTSÁGUL ADTA ÖNMAGÁT MINDENKIÉRT TANÚBIZONYSÁGKÉNT A MAGA IDEJÉBEN.“
(II. TIMÓTEUS 2, 1-6)
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IRODALOM

FÕSZERKESZTÕ: KHALED A. LÁSZLÓ • ROVATSZERKESZTÕK: BOZSÓ CSILLA – RÓLUNK SZÓLVA, CSÁSZÁR JUDIT

– IRODALOM, GYURKÓ DONÁT – APROPÓ, KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA – ZENE, LAKATOS JUDIT – MÚLT-KOR,
ORSÓS KRISZTINA – TURMIX,  SZABÓ MARIANN – NAGY VILÁG, SZTUPKAI GERGÕ – LAPZÁRTA • SZERKESZTÕSÉG:
1032 BUDAPEST, KISCELLI UTCA 73. • TELEFON: 06-20/824-8379 • E-MAIL: MIXUJSAG@MIX.METODISTA.HU

•  AZ ÚJSÁG HONLAPJA: HTTP://MIX.METODISTA.HU/MIXUJSAG • MEGJELENIK: SZEPTEMBERTÕL JÚNIUSIG ÉVENTE

TÍZ ALKALOMMAL. • ELÕFIZETÉS: A RÓZSASZÍN BELFÖLDI POSTAUTALVÁNYON A FÕSZERKESZTÕ NEVÉRE ÉS A
BUDAPESTI CÍMRE FÉL ÉVRE 1000 FORINTÉRT,  EGY ÉVRE 2000 FORINTÉRT!

MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA

Zuhog az esõ, alig várom, hogy kiérjek az állomásra. Egy majd’ öt órát felölelõ
úton, Szeged-Nyíregyháza útvonalon, elég sok idõ jut a gondolkozásra. Többek
között azon, hogy mit is írjak a MIX-be, mert ugye Gergõ szerint én olyan
“irodalmi” vagyok, és biztos eszembe jut valami ezzel a mûvészettel
kapcsolatban. Próbálkozok rendületlenül, de a gondolataim egyre csak
terelõdnek másfelé. Milyen szép évszak is az õsz - suhan át a felismerés az
agyamon! Nem hiába ihlette meg költõk százait és ma is sokakat sarkall arra,
hogy tollat ragadjanak. Ahogy távolodik a vonat Szegedtõl, enyhül az esõ,
elõbújik a nap és az ablakon keresztül melegíti az arcomat. Milyen jó is
egyszerûen, csak üldögélni a nap fényében… (Császár Judit)

TÓTH ÁRPÁD

Ó, NAPSUGÁR!

FAUNOK VIDÁM PATÁJA,
CÉCÓS SZAVAK CSATÁJA

NEM DÖNG DALOMBA MÁR;
VÍG, HAJNALI, PACSIRTÁS

LELKEM MÁR ÕSZI IRTÁS,
TÉL CSÖNDJE VÁR.

HAJ, RÉG VOLTAM HUSZ ÉVES,
MEGÁPORULT AZ ÉDES

BIBOR MÉZÛ ITAL;
KÍNLÓDVA, ELAKADVA,

KEDVET, REMÉNYT TAGADVA

DADOG A DAL.

DE A FÁJÓ, ERETNEK

SZÓK TÉGED MÉG SZERETNEK,
S KERES A FURCSA ZAJ:

MÉG HOZZÁD SÍR EGY ÁLDÁS,
AZ ERDÕN EGY KIÁLTÁS,

EGY VÉN SOHAJ.

Ó, NÉZZ RÁM MÉG, ÉDES,
MINT A FAGYOTT, SETÉTES

TÁJNAK, BÁRMILY SIVÁR,
LÁGY FÉNYT RAGYOG TELÉBE

ISTEN ARANY CSELÉDJE,
A NAPSUGÁR!


