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MIX –  A  M ETODISTA I FJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK S ZÖVETSÉGÉNEK

ÁRA: 250 FORINT                        2008. NOVEMBER

HTTP://MIX.METODISTA.HU               VIII. ÉVFOLYAM 73. SZÁM

VISSZASZÁMLÁLÁS: ��� �� 

► ORSZÁGOS TÉLI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK

3 nap!!! 2 éjszaka!! 1 előadó!

A 3. testvéred ingyen jöhet!

Az első 2 jelentkezőnek fizetjük az útiköltségét!

1 szerencsés résztvevőnek minden költségét álljuk!

� Helyszín �

1032 Budapest-Óbuda, Kiscelli u. 73.

� Időpont �

2008. dec. 29. hétfő délutántól – dec. 31. szerda délutánig tart! 

A program dec. 31-én délig tart! Aki szilveszterre is maradna, az is megoldható.

� Téma �

Hiteles, erkölcsös keresztény élet

� Előadó �

PÁL FERENC

� Részvételi díj �

1000 Ft!!! Ismétlem ezer forint!!!

� Jelentkezni lehet �

Sztupkai Gergőnél: 30/423-4684 – E-mail: gege555@freemail.hu

vagy

Bózsó Áginál: 30/597-8782 – E-mail: agi.koffer@citromail.hu

� Amit hozz �

hálózsák, polifoam, hangszer, zongora, tusfürdő, maradék bejgli, játék

Anyagi okok miatt ne maradj otthon!!!

Minden megoldható...

�
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I. VÁNDORCSENDESNAP

A LEGKISEBB IS SZÁMÍT(OTT)!

► KHALED A. LÁSZLÓ (ÓBUDA)

A legkisebb is számított november 15-én, szombaton Óbudán. Reklámot 

csinálunk a Tesconak! – mondta Szuhánszky István, a nap előadója, és azt 

kérdezte miért nem kötöttünk egy szponzori szerződést az áruházzal. „Mi 

reklámozzuk őt, ő pedig finanszírozhatná az ebédünket.” A szerződésre 

nem is gondoltunk, arra viszont igen, hogy a jelmondat mindenkinek isme-

rős lesz, és mindenki jót fog derülni rajta. Egyébként az egész napnak volt 

egy ilyen célja: érezzétek magatokat otthonosan, „ismerősen”, és érezzétek 

magatokat jól. A szlogenben persze több van, mint azt elsőre gondolnánk. 

Az első MIX vándorcsendesnapon szerettük volna ezt a többet felfedezni. 

Meggyőződésünk, hogy az ifi csoportok életében, munkájában alapvető 

fontosságú lenne ennek megértése. Ez a mondat egyszerre fejezi ki Isten-

nek az irántunk való nyitottságát (akinek mi számítunk, fontosak vagyunk), 

egyszerre ad útmutatást az egymással való kapcsolatunkra nézve az ifin 

belül, és egyszerre biztat a ifi körön kívülre tekintésre, a szolgálatra, a misz-

szióra. 

„A legkisebb is számít!” Bízunk benne, hogy ezentúl a szlogen hallatára az 

ifitek élete jut eszetekbe, amelyért felelősek vagytok. Ugyanígy bízunk ab-

ban is, hogy ha az utcán megláttok egy Mini Coopert erre a napra fogtok 

gondolni. Ez az autó volt a napunk logója, ezzel fejeztük ki azt, hogy a kicsi 

sokat ér, értékes, különleges. Szuhánszky István, a délelőtti előadásában 

Dávid történetében bontotta ki ezt számunkra. Számomra különösen az 

volt maradandó, ahogy az Isten embereiről beszélt. „Isten a legkisebbek 

által mutatja meg hatalmát. Sőt, csak azok által tudja ezt megtenni, akik vál-

lalják, hogy ők kicsik, ők a legkisebbek. Ez a vállalás az alázat. Aki nem aláza-

tos, azzal az Isten nem tud dolgozni, cselekedni, azt nem tudja felhatalmaz-

ni a szolgálatra. Nem baj tehát, ha alkalmatlannak érezzük magunkat, Isten 

éppen akkor tud alkalmassá tenni minket, akkor képes megmutatni hatal-

mát. Akkor nyílnak ki az ajtók, felesleges tehát „görcsölni”. Nem egyedül 

kell megcsinálnunk, megoldanunk dolgainkat.” Ez óriási üzenet ifi csoport-

jainknak, amelyek sokszor talán attól szenvednek, hogy milyen kicsik, mi-

lyen kevesen vannak. Istvánnak fontos kérdése volt az is, hogy hol vannak 

közülünk a „mások”? Miért csak magunk vagyunk? Miért nem merünk ki-

nyílni? Ez azt hiszem ugyancsak nekünk szól, ugyancsak változásra indít. 

Óriási csoda volt számunkra, a szervező óbudai ifi számára ez a nap. Két és 

fél hónapos szervezés után egy hatalmas ajándékot kaptunk Istentől. 20-30 

főre számítottunk optimális esetben, hiszen az utolsó MIX napos találko-

zókra kb. csak 15-en jöttek el. Ehhez képest a november 15-i szombaton 

majdnem 60 fő (összesen 58 ember) fordult meg közöttünk! Köszönjük 

Istennek az imameghallgatásokat, és az áldást! Köszönjük, hogy készültetek 

és eljöttetek! Nagyon nagy élmény volt látni, ahogy a napon jó hangulat-

ban, örömmel vettetek részt, bemutatkoztatok, feloldódtatok.

Még nem látjuk pontosan miféle hatásai vannak ennek az őszi találkozónak. 

Az azonban biztos, hogy a mi ifi csoportunk egy meghatározó tapasztalattal 

gazdagodott: házigazdák voltunk egy országos találkozón, amelyre sokan 

jöttetek el, amelyen Isten jelenlétében jó volt együtt lenni. Jó azt is látni, 

hogy lesz folytatás, hogy egy év múlva a pesti ifihez mehetünk vendégség-

be. Várjuk! Örülünk annak is, hogy ezen a napon elindulhatott az országos 

imalánc, amelyben az ifik egymásért imádkoznak egy éven át. (Mi a budake-
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MÉG EGY KIS NYÁR...

szi ifi csoportot húztuk ki.) És végül külön örömet jelent, hogy a dél-dunántúli 

ifi csoportok a MIX vándor-csendesnapos találkozón felbuzdulva egy hónapon 

belül egy regionális ifi találkozót szerveztek! Dicsőség ezért Istennek, aki látha-

tó gyümölcsöt is ad. Bízunk a jó folytatásban, találkozzunk újra Óbudán, a 

téli csendesnapokon, december végén! Búcsúzom a vándorcsendesnap 

búcsú igéjével: „A szeretet és hűség ne hagyjon el téged! Akaszd őket a nya-

kadba!” (Péld 3,3)

SZTÁR FM

► SCHAUERMANN PÉTER (ÓBUDA) 

Pár évvel ezelőtt ezzel a névvel hirdették a Mekdsz (Magyar Evangéliumi 

Keresztény Diákszövetségben) nyári táborában a szervező diákok a falu-

missziót. Egy évre rá pedig lelkes beszámolókat hallottam arról, hogy mi-

lyen jól sikerültek. Akkor elgondolkodtam, hogy elmegyek egyszer egy 

ilyen alkalomra, mert megragadott az, hogy a hét során a csapat nem 

evangélizációt, előadásokat, istentiszteletet szervez, nem „téríteni megy”, 

hanem megpróbál kapcsolatba kerülni a falu lakóival. Beszámolóik szerint 

volt, hogy úgy tudtak jó beszélgetést folytatni a helyiekkel, hogy segítettek 

nekik betakarítani az érett gyümölcsöt, vagy más praktikus módon segéd-

kezni. Mindeközben pedig elindult a beszélgetés, hogy miért jönnek le a 

fiatalok olyan messziről, mit keresnek ott…

Teltek az évek, de sosem jutottam, mentem el ilyen alkalomra, míg a tavalyi 

évben úgy döntöttem, hogy benevezek én is erre. Ebben némi ösztönző erőt az 

is jelentett, hogy a csapat egyik szervezője (egy lány), nagyon megtetszett ne-

kem. Mivel hallottam, hogy volt, aki ilyen rendezvényen ismerte meg élete 

társát, ezért a missziós lelkület különösen felerősödött bennem. A jelentke-

zés után némi lelkiismeret furdalásom volt, hogy ez nem túl szent hozzáál-

lás vagy motiváció a misszióra, de aztán megnyugodtam. Mi van, ha Isten pont 

ezt a motiváló erőt használja föl, hogy bevonjon a misszióba, mondtam magam-

nak. Meglehetősen logikus és megnyugtató válasz volt. Aztán eljött a megbeszé-

lés ideje, amikor is kiosztottak bennünket, hogy ki melyik faluba megy.
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FALUMISSZIÓ HERMESEN

A mi csoportunkat egy Sopron melletti kis faluba osztották be, ahol min-

den évben nagyon várják az egyetemista fiatalokat, és ahol egy pár évvel 

korábban éppen egy ilyen alkalom keretében tért meg az egyik helyi fiatal. 

Feri a beszélgetések hatására később felszámolta alvilági kapcsolatait, elad-

ta zűrös cuccait, és láthatóan megváltozott az élete. Megismerkedett az 

egyik szolgáló lánnyal, és megkérte a kezét. Most ők az egyik keresztény 

család, akik életükkel is példát mutatnak, hogy lehet máshogy is élni. Örül-

tem annak, hogy ebbe a faluba mentünk, mert a hegyek között, az erdőben 

húzódik meg a település, de eközben az is kiderült, hogy a tábor szervezője 

nem tud velünk jönni.

Aztán elközelgetett az időpont és leutaztunk Hermesre. Kis bányatelep ez a 

település, a legközelebbi falu kocsival 4 kilóméterre található, az osztrák 

határtól pedig csupán 500-700 méterre. Gyönyörű hely, körös körül nagy 

fák, mobiltérerő csak néhány ablak párkányán és az egyik réten, a „nagy fa” 

mellett. A szállásadóink ott élő hívő tanárok, akik Sopronban tanítanak, és 

missziós célból költöztek ki a településre. A többi lakó között sokan vannak 

nyugdíjasok, van, aki munkanélküli, de vannak fiatalok is, akik szintén Sop-

ronba járnak be dolgozni, tanulni. Nem fogom részletesen végigmesélni a 

hetet, csak azt említem, hogy a helyi fiatalok (5-6 fő) nagy szeretettel és 

lelkesedéssel fogadtak bennünket. Csapatunkban voltak olyanok, akik már 

részt vettek falumisszióban Hermesen, így ők régi barátoknak kijáró tiszte-

letben részesültek.

A gyerekek nyitottak voltak ránk, újakra is, így hamarosan a közös foci és 

beszélgetések miatt mi is jó ismerősök lettek. A csapatunk célja az volt, 

hogy a helyi fiatalokkal időt töltsön, hogy megpróbáljunk rájuk figyelni, 

szeretni őket, és amikor lehetőségünk nyílik a hitről, Krisztusról beszélni. 

Sajnos, nem terveltük ki előre, hogy mit szeretnénk csinálni Hermesen, 

ezért az első pár nap a tervezéssel telt, többen a hét vége előtt haza kellett, 

hogy utazzanak, így csupán 3-4 ember volt végig a héten a 10-13-ból. Ezek 

miatt a szükségesnél kevésbé volt szervezett a tábor, de minden nap volt 

áhitat, foci, kirándulás, beszélgetés. A hét egyik csúcspontja az 5 érzék szín-

ház volt, amikor is bekötött szemű emberekkel játszottunk egy olyan szín-

darabot, amelyben neki zenéket, verseket mutatunk be, és a történetet szá-

mukra érezhető módon próbáljuk eljátszani (ha mézről szól az ige, akkor egy 

kanál mézzel etetve őket). Az egyik gyerek apukáját nagyon megérintette az 

emberi életet bemutató darab, és jót beszélgettek utána többekkel.

A hét legnagyobb látható eredménye az volt, hogy valamennyire meg tud-

tuk ismerni a fiatalokat, megszerettük őket, sokat beszélgettünk velük. Ki-

csit az életük részeseivé is tudtunk válni azon a héten, és az elbúcsúzásnál a 

folytatásról, a következő látogatás időpontjáról egyeztettünk. Istennek hála, 

az ősszel sikerült meglátogatnunk a hermesi barátokat egy hétvége erejéig, 

és többekkel sokkal mélyebben tudtunk beszélni, már mint rég látott bará-

tokkal lehettünk együtt. Idén tavasszal sikerült ismét meglátogatni a telepü-

lés lakóit, hogy velük legyünk, beszélgessünk velük, szeressük őket, és 

emellett a Mátrix-beszélgetések segítségével vigyük közéjük az evangélium 

üzenetét. 

Nem tudom, hogy hogyan alakul a jövő, azt hiszem, hogy felelősségünk, 

hogy ne hagyjuk elhalni ezeket az új barátságokat, amennyire a fiatalok számí-

tanak ránk, annyira meg is szerettük őket, az őszinteségüket. Remélem, hogy 

sikerül továbbra is kapcsolatban maradni velük, meglátogatni őket, és meglát-

hatjuk, hogy Isten hogyan munkálkodik bennük.



5

MÉG EGY KIS NYÁR...

ÉVKEZDŐ IFITÁBOR 2008

GYÖRKÖNYBEN LETÖLTÖTT NAPOK...

► KHALED-ABDO NADA (ÓBUDA)

Első alkalommal vettem részt ifitáborban, mely idén augusztus utolsó 3 napját 

foglalta magába. Személyi kötöttségem az egyik szervező, az óbudai metodista 

gyülekezetből, Khaled Laci (a bátyám). Az igen jó csapatban dolgozó vezetőség 

másik tagja Vigh Bence volt, ki a pesti fiatal lelkekért felel. Részletekben igyekez-

tünk növelni pénteken a nem több, mint 800 fős Györköny lakosságát. Miután 

lassan, de biztosan összegyűltünk egy kicsit kései vacsorát ettünk (többen a szigo-

rú diétáikat félretéve másodszor is táplálkozásra adták a fejüket). 

Az este legizgalmasabb pontja következett, a Bence által levezénylett igencsak 

szigorú, csapatszellemet erősítő játékok. Miután megoldást találtunk a savas tó 

közepén lévő csokoládé megmentésére és átjutottunk a vasbetonnal és igen ma-

gas feszültséggel védett börtön falain a szabadság felé, Bencétől megtudhattuk a 

játékhoz való hozzáállásunk és kreativitásunk fontos stádiumait. Saját példám: míg 

első játéknál (nem ismervén a társaságot) csak karba öltött kézzel néztem ahogy a 

többiek ügyeskedtek. Már a következő játéknál, de inkább másnap sokkal bátrab-

ban és nyíltabban adtam magamból, együtt élvezve a játékokat és a tábort. 

Az este legizgalmasabb pontja következett, a Bence által levezénylett igencsak 

szigorú, csapatszellemet erősítő játékok. Miután megoldást találtunk a savas tó 

közepén lévő csokoládé megmentésére és átjutottunk a vasbetonnal és igen ma-

gas feszültséggel védett börtön falain a szabadság felé, Bencétől megtudhattuk a 

játékhoz való hozzáállásunk és kreativitásunk fontos stádiumait. Saját példám: míg 

első játéknál (nem ismervén a társaságot) csak karba öltött kézzel néztem ahogy a 

többiek ügyeskedtek. Már a következő játéknál, de inkább másnap sokkal bátrab-

ban és nyíltabban adtam magamból, együtt élvezve a játékokat és a tábort. Aznap este 

még sikerült elsajátítanom a maffiázás rejtelmeit és megcsodálhattam a falusi égbolt 

nyújtotta csodát.

Reggeli áhítattal zártuk a délelőttöt, melyben Mózesről és mindenek előtt az Isteni 

jelenlétről, Isten első megmutatkozásáról halhattunk. Isten a Vagyok, ki a létezés 

minden formájában jelen van; így segít Mózesnek is kivezetni népét Egyiptomból. 

Közös énekléssel kezdtük és zártuk az áhítatot, melynek szintén közösségformáló 

ereje van. Irányított beszélgetés, elmélkedés következett egy részlet alapján a Pál 

utcai fiúk című filmből. 
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ÉVKEZDŐ IFITÁBOR

A filmrészlet a közösséghez tartozás mibenlétét taglalta, úgy mint szabá-

lyok, kötelesség, fegyelem és árulás. Amin azóta többször jár az agyam a követ-

kező párbeszéd: 

– MIÉRT NEM ENGEDED, HOGY KIJAVÍTSAM A HIBÁMAT? – KÉRDEZI GERÉB, AZ ÁRULÓ.

– ÉN MÁR RÉG MEGBOCSÁTOTTAM NEKED, GERÉB, DE AZ ÁRULÁS NEM HIBA. 

A metodista gyülekezethez, mint közösséghez való tartozásról beszélget-

tünk a továbbiakban és egy szemléletes játékkal könnyen kideríthettük, 

hogy mennyire is közösségbe vágyó az emberi lélek. Nem szeretünk egye-

dül lenni és nem akarunk Isten nélkül élni.

Izgalmas bogrács főzőverseny következett, a nők és a gyerekek a konyhá-

ban aprózták a belevalót, míg a férfiak tűzrakó képességeikről tettek tanú-

bizonyságot (természetesen az ifitáborban csak fiúk és lányok voltunk). 

Hosszú órákon át próbáltuk csillapítani egyre nagyobb éhségünket míg 

főtt, rotyogott és végül elkészült a bogrács. Majdnem elfelejtettem, hogy 

közben plafonra dobálós palacsintasütés zajlott a konyhában (a plafon sze-

rencsére tiszta maradt és egy- két kezdeti fogástól eltekintve nagyon fino-

mak lettek a palacsinták).

Az estét a tábortűzzel zártuk, ahol mint kiderült nem csak a gyülekezeti énekek 

kötnek össze minek. Csak el kellett kezdeni az első nagy Disney slágert és vé-

geláthatatlan emlékek, dalok sora következett és kivétel nélkül mindenki be 

tudott csatlakozni egyikbe-másikba. Nagyon hangulatos volt.

A vasárnapi istentiszteleten, a szekszárdi lelkész meghívására Szekszárdon 

vettünk részt. Az istentisztelet fő témája az elkötelezettség és Isten jelenlét-

ének tudata életünkben volt. A szombati áhítat Mózes történetének részle-

tesebb példáit hallhattuk, miként született meg az elkötelezettség Mózes lelké-

ben, hiszen kibúvókat keresve többször is visszautasította a küldetését.

Ezután az Isteni akaratra került nagyobb hangsúly, hogyan van jelen éle-

tünkben, ez milyen módon tudatosul bennünk és mennyire figyelünk, mi 

magunk Isten segítő hangjára. Visszatérve Györkönybe, hol lassú-lassú elha-

tározás és pakolás után végül mindenki hazatért. Összefoglalva nagyon 

klassz volt!
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GYERMEKEK 5 NAPOS KLUBJA

► SZUHÁNSZKI JÁNOS (PÉCS) 

A Vasárnapi Iskolások Szövetsége (VISZ) ezen a nyáron is megrendezte a 

Pécsi Körzetben az ún. 5 Napos Klubokat. Ezeket a nyári táborral együtt a 

függetlenített képviselő-megbízott Vágó Angéla testvér szervezi nagy gon-

dossággal lehetőleg olyan 2-14 éves gyermekek számára, akiket semmilyen 

egyház nem ér el, és semmilyen forrásból sem hallanak evangéliumot. Ez 

általában gyermekotthonokban, kisebbségi negyedekben, játszótereken 

valósul meg kijárt ill. egyre bővülő utakon. Ugyanazon a helyszínen 5 egy-

mást követő nap délutánján misszionálnak a nagyon lelkes, különböző egy-

házból képzett önkéntesek. Ezek között egyre több található gyülekeze-

tünkből, név szerint: Kovácsné Csilla, Kőszegi László, Kőszegi Sándor és 

Márió, Szuhánszki János. A szolgatársak száma hozzávetőlegesen: harminc. 

Hála Urunknak, hogy ez a szám növekszik, és egyre többen engedelmesked-

nek ilyen módon is az Ő misszió parancsának.

Minden ilyen alkalmat gondos és szakszerű előkészítés előz meg. Az együtt-

léteken 4-5 szolgálattevő testvér is részt vehet, amennyit a környezet ill. a 

struktúra megkíván. Egy ilyen délután nagy játékkal kezdődik, ami a gyer-

mekek energiája levezetésén túl a mentális koncentrációt is elősegíti. Ezt 

követik az éneklések – lehetőleg mutogatással –, az imádság és a Bibliavers 

tanulása. A megjelenésért, az aktív részvételért a gyermekek 200-500 km-es 

„repülőjegy” pontokat kapnak és különböző kisebb ajándékokat. Ezek alap-

ján derül majd ki a hét végén, hogy ki érdemesül különböző kedvezmé-

nyekkel nyári táborozásban való részvételre. 

A tanítás törzse a bibliai lecke, amely nagy felkészülést igényel mindenki-

től, de leginkább a tanító részéről. Az előzetes imádkozástól a központi 

igazságok és az előírt evangéliumi tartalom pontos elhelyezésén túl azt 

5 NAPOS KLUB KISVASZARON
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5 NAPOS KLUB

várjuk, hogy a Szentlélek érintse meg a gyermekeket. Ezt követi a missziós 

történet, amely távoli országokban végzett misszióról szól. Majd a tanított 

tartalomhoz szorosan kapcsolódó ismétlő játék következik, amit a segítők 

vezetésével játszanak. A segítő szolgatársak az egész együttlét alatt közre-

működnek csendes imában vagy akár a fegyelmezésben – ha szükség van 

rá. Az érdeklődő gyermekeknek lehetőségük van a személyes beszélgetés-

re: megtérésre, bűnvallásra.

Ezen a nyáron Baranya és Tolna megyében 10 helyszínre 263 kis teremt-

ményhez mehettünk el. Ebből 29 fő vett részt az augusztusi táborban 

Egyházaskozáron. Istennek adunk hálát, hogy egyre többen dolgoznak 

rendszeresen ill. kapnak áldást ebből a munkából. Hisszük, hogy magveté-

sünk nem történik hiába.

5 NAPOS KLUBOK PÉCSETT A GYÖRGYTELEPEN
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MÉG EGY KIS NYÁR...

„LIGETEN” NEGYEDSZER

► KŐSZEGI LÁSZLÓ (PÉCS) 

„Az Ige testté lett, közöttünk lakott…” (János 1,14) Ez volt az idei családi 

tábor jeligéje. Hála az Úrnak negyedik alkalommal sikerült eljutni 

Tiszaligetre. Innen mindig sok élménnyel tér haza kicsi és nagy a család-

ból. Néhányat hagy osszak meg a kedves olvasóval. Az egyik délután a 

gyermekóra a pécsieké volt. Mi a Fájós fogú oroszlán című mesejátékot 

adtuk elő Csilla vezetésével. Gyermekeink örömére a darab után a néző 

gyermekek az egész tábor ideje alatt a szereplőket a színdarabbeli ne-

vén szólította.

A szombat esti evangélizáció szintén a pécsi testvérek szolgálata volt. Ez 

még számomra is egy színes, áldott alkalom volt sok énekkel, imádsággal és 

bizonyságtétellel. Az est végén a meghívásra sokan válaszoltak. Felállva 

vagy ülve mondták József testvérrel az átadó imádságot. Valami elkezdő-

dött, elindult. Dicsőség mindezért az Úrnak, akinek „Igéje célba ér…” 

A LEGSZEBB IFJÚSÁGI TÁBOR

► KŐSZEGI MÁRIÓ (PÉCS) 

A legszebb élményeim az idei nyáron a Tiszaligeten eltöltött három 

napos ifjúsági táborban voltak. Igaz, hogy kevesebben voltunk, mint 

máskor, de ezzel a lelkes kis csapattal nagyon jól éreztem magam. Itt 

éreztem Istent nagyon közel, és magamat Őhozzá.

A tábor Gyurkó Józsi bácsi által tartott esti istentisztelettel kezdődött. 

Ennek azért örültünk, mert éreztük a mi nyelvünkön, nekünk fiatalok-

nak szól.

Ismét nagyon tetszett a dicsőítés. Az énekekben az Úr szeretete jelent 

meg. Éreztem, hogy Ő kiválasztott engem, és feladatot bíz rám. Nagyon 

áldottak voltak még dr. Hecker Frigyes bácsi előadása és Szuhánszky 

István prédikációi.

Amit azonban egy életre magammal viszek a táborból az, amikor az utol-

só nap egyenként kaptunk áldást a további életünkre. Ezen az alkalmon 

kértem imádságban az Istent, hogy vezessen engem a hozzá vezető 

úton. Amikor hazafelé jöttünk és először rossz vonatra szálltunk, azon-

nal eszembe jutott, hogy mit is kértem Istentől.  Emlékeztetett, hogy Ő 

nem azt akarja, hogy rossz úton járjunk. Ő azt akarja, hogy örök életünk 

legyen vele a mennyben. 



10

►
 
M

I
X

 
ú

j
s
á

g
 
2

0
0

8
.
 
n

o
v
e
m

b
e
r

METODISTA LITURGIA

TALÁN NEM IS GONDOLNÁNK, HOGY A METODISTA LITURGIÁT A–B–C ÉVEK SZERINT

VASÁRNAPRÓL-VASÁRNAPRA EGY PERIKÓPA REND SEGÍTI VEZÉRFONALKÉNT VILÁGSZER-

TE. AZ INTERNETRŐL IS LETÖLTHETŐ PERIKÓPÁBÓL – AMELY A NEMZETKÖZI EGYHÁ-

ZUNK AJÁNLÁSA – MOST ÚJSÁGUNKBAN LEKÖZÖLJÜK A NOVEMBERI ÉS DECEMBERII

BEOSZTÁST, AMELY AZ „A” ÉVNEK FELEL MEG. (TEHÁT JÖVŐRE INDUL A „B” ESZTEN-

DŐ.) VASÁRNAPONKÉNT EGY ÓSZÖVETSÉGI SZAKASZBÓL, EGY ZSOLTÁRBÓL, EGY

EVANGÉLIUMI RÉSZBŐL ÉS EGY ÚJSZÖVETSÉGI LEVÉLBŐL VÁLASZTHATUNK AZ AJÁNLÁS

SZERINT. KÜLÖN ÉRDEKESSÉG, HOGY A FELSOROLÁSBAN AZ EGYES VASÁRNAPOKNAK

MEGFELELŐ LITURGIKUS SZÍNT IS MEGTALÁLJUK. (A FŐSZERK.)

METODISTA PERIKÓPA

► WWW.GBOD.ORG/WORSHIP

► 2008. NOVEMBER 2. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 24. VASÁRNAP

– Józs 3,7-17; Zsolt 107,1-7, 33-37; 1Thessz 2,9-13; Mt 23,1-12 

– Zöld vagy piros

► 2008. NOVEMBER 9. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 25. (ÍTÉLET) VASÁRNAP

– Józs 24,1-3a, 14-25; Zsolt 78,1-7; 1Thessz 4,13-18; Mt 25,1-13 

– Zöld

► 2008. NOVEMBER 16. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 26. (REMÉNYSÉG) VASÁRNAP

– Bír 4,1-7; Zsolt 123 vagy Zsolt 76; 1Thessz 5,1-11; Mt 25,14-30 

– Zöld

► 2008. NOVEMBER 23. SZENTHÁROMSÁG ÜNNEPE UTÁNI 27. (ÖRÖKÉLET) VASÁRNAP

– Ez 34,11-16, 20-24; Zsolt 100; Ef 1,15-23; Mt 25,31-46

– Zöld

► 2008. NOVEMBER 30. ADVENT 1. VASÁRNAPJA

– Ézs 64,1-9; Zsolt 80,1-7, 17-19; 1Kor 1,3-9; Mk 13,24-37

– Lila vagy kék

► 2008. DECEMBER 7. ADVENT 2. VASÁRNAPJA

– Ézs 40,1-11; Zsolt 85,1-2, 8-13; 2Pt 3,8-15a; Mk 1,1-8 

– Lila vagy kék

► 2008. DECEMBER 14. ADVENT 3. VASÁRNAPJA

– Ézs 64,1-4, 8-11; Zsolt 126; 1Thessz 5,16-24; Jn 1,6-8, 19-28

– Lila vagy kék

► 2008. DECEMBER 21. ADVENT 4. VASÁRNAPJA

– 2 Sám 7,1-11, 16; Lk 1,47-55; Rm 16,25-27; Lk 1,26-38

– Lila vagy kék

► 2008. DECEMBER 24. KARÁCSONY ESTE

– Ézs 9,2-7; Zsolt 96; Tit 2,11-14; Lk 2,1-20

– Fehér vagy arany

► 2008. DECEMBER 25. KARÁCSONY ÜNNEPE

– Ézs 52,7-10; Zsolt 98; Zsid 1,1-4, (5-12); Jn 1,1-14

– Fehér vagy arany

► 2008. DECEMBER 28. KARÁCSONY UTÁNI VASÁRNAP

– Ézs 61,10-62,3; Zsolt 148; Gal 4,4-7; Luk 2,22-40

– Nincs
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HÍRSOROLÓ

► REGIONÁLIS IFI RANDI

A november 15-i MIX vándorcsendesnap után Lakatos Viktória és Müller 

Izabella (Dombóvár) regionális ifjúsági találkozott szervezett november 29-

re. Idézzük a dombóvári ifiblogról Iza levelét: „Regionális Ifi Randi. Vikivel 

annyira felbuzdultunk a múlt heti MIX napon, hogy úgy döntöttünk szerve-

zünk egy regionális csendes/hangos alkalmat, 2008. november 29-én. Úgy 

gondoltuk szerveznénk egy csapatépítő és misszióra serkentő napot, hogy 

legalább mi, akik itt vagyunk a Dél-Dunántúlon, 100 km-es körzeten belül, 

megismerjük egymást! Mindig irigykedve gondolok a szolnokiakra és a 

szegediekre, milyen jó, hogy egy csomó alkalmuk van együtt, sokszor talál-

koznak, gondolnak egymásra, imádkoznak egymásért. Jó lenne itt, az or-

szág másik felében is valami hasonlót csinálni. Ehhez kérem/kérjük az imái-

tokat! Gondoljatok ránk! Aki pedig ebbe a régióba tartozik jöjjön el!!!”

► TÉLI IFI CSENDESNAPOK

Mint az lapunk címlapján is olvasható, a MIX vándorcsendesnap után más-

fél hónappal újra találkozhatunk az óbudai egyházközpontban! December 

29-31. között Téli Ifi Csendesnapok lesznek. Téma: A hiteles, erkölcsös ke-

resztény élet. Előadó: Pál Ferenc

► 10 ÉVES AZ APOLÓGIA INTÉZET

A Szalai András által alapított Apológia Intézet idén ünnepli 10 éves fennál-

lását. A november 29-én szombaton tartott ünnepségre a Kelenföldi Evan-

géliumi Gyülekezet (KEGY) aulájában került sor.

► JERUZSÁLEMI MOZAIKOK

November elején szomorú hírekről számolt be a média: a jeruzsálemi Szent 

Sír-bazilikában örmény és görög szerzetesek, illetve hívők között véres ve-

rekedés tört ki. Az „illetéktelen területhasználat” miatt kibontakozott fele-

kezetközi villongást gépfegyveres izraeli katonák állították le. A hagyomány 

szerint Jézus sírja fölé emelt templomot 1767-ben a római katolikusok, a 

görög ortodoxok és az örmény keresztények között osztották fel, a 19. szá-

zadban kisebb területeket a szír, a kopt és az etióp keresztények kaptak 

meg. A hónap elején Jeruzsálemben egyébként önkormányzati választások 

voltak, amelyet Nir Barkat üzletember nyert meg. Barkat, aki a város osztha-

tatlansága mellett áll ki, nagyarányú fejlesztéseket ígér, ami rá is fér a szent 

városra: Izrael 15 nagyvárosa közül itt a legrosszabb az élet minősége, éven-

te 5000 fővel csökken a lakásság száma.   

► KRISTÁLYÉJSZAKA ÉS AZ EGYHÁZAK

November 9-én Németországban menetekkel, gyűlésekkel emlékeztek meg 

a zsidóellenes erőszak hetven évvel ezelőtti kirobbanásáról. 1938. novem-

ber 9-én a pogrom óráiban mintegy 250 zsinagógát gyújtottak fel, zsidó 

üzletek ezreit dúlták fel (a következő napokban 30 ezer zsidót hurcoltak 

el) – miközben a keresztény templomok harangjai hallgattak. A berlini ke-

resztény templomok erre a mulasztásra emlékeztették önmagukat és hívei-

ket, amikor a nap délutánján egyszerre szólaltatták meg harangjaikat. A meg-

emlékezés részeként evangélikus és katolikus egyházi vezetők több ezres me-

net élén a berlini városházától együtt „zarándokoltak el” a zsinagógához, mint-

egy késői engesztelésért.
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ÜZENET

► IMPRESSZUM ► FŐSZERKESZTŐ: KHALED A. LÁSZLÓ ► MUNKATÁRSAK: 

CSÁSZÁR JUDIT, GYURKÓ DONÁT, KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA, SZABÓ

MARIANN, SZTUPKAI GERGŐ ► MEGJELENIK SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG

ÉVENTE 10 ALKALOMMAL. ► EGY SZÁM ÁRA: 250 FORINT ► ELŐFIZE-

TÉS EGY ÉVRE (A RÓZSASZÍN CSEKKEN A FŐSZERKESZTŐ NEVÉRE): 2500 

FORINT ► CÍM: 1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. ► E-MAIL: 

KHALED@VIPMAIL.HU ► HONLAP: HTTP://MIX.METODISTA.HU/MIXUJSAG

LEFELÉ MENET

► REMÉNYIK SÁNDOR

1.

„Eltávozék…” Köntöse, mint  a hó.

Olyan szép, hogy már-már félelmetes –

Mégis: a hegyen lakni Vele jó.

De nem lehet. Már sápad a csoda,

Az út megint a völgybe lehalad.

Jézus a völgyben is Jézus marad.

De jaj nekünk!

Akik a völgybe lemegyünk,

Megszabadított szemű hegylakók

Csak egy-egy csoda-percig lehetünk.

Elfelejtjük az elsápadt csodát.

És lenn a gomolygó völgyi borúban,

Az emberben, a szürke-szomorúban

Nem látjuk többé az Isten fiát.

2.

Testvérem, társam, embernek fia.

Igaz: a hegyen nem maradhatunk.

Igaz: a völgyben más az alakunk,

Nekünk lényegünk, hogy szürkék vagyunk.

Botránkozásul vagyok neked én,

És botránkozásul vagy te nekem,

Mégis: legyen nekünk vigasztalás,

Legyen nekünk elég a kegyelem:

Hogy láttuk egymás fényes arculatját,

Hogy láttuk egymást Vele – a Hegyen.


