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A A A A SZERVEZŐKSZERVEZŐKSZERVEZŐKSZERVEZŐK    OLDALÁRÓLOLDALÁRÓLOLDALÁRÓLOLDALÁRÓL............    
► KOVÁCS ZSUZSANNA  (PESTI IFI)  

 
 
 
Hogy milyen volt a MIX vándorcsendesnapot átélni szervezőként? He-
teket készültünk rá, az ifinkből mindenki, tényleg mindenki beleadta 
tudásának, képességeinek legjavát. Amit az egyik kitalált, azt a másik 
megvalósította. Zenekar állt össze direkt erre a napra. Karszalagokat 
gyártottunk, igéket kerestünk, bevásároltunk és szerveztünk, és e-
maileztünk, és telefonálgattunk, és minden. Lelkesek voltunk és idegesek. 
 
Aztán végre eljött a nagy nap. Az énekesünk lebetegedett, a karszalagot 
nem sikerült rendesen felrakni, a dalok bevezetőit teljesen elfelejtettük 
(már amelyikre jutott idő) a sorrenddel együtt, a vers-írós feladathoz 
nem osztottunk tollat és papírt, csúsztunk az idővel, és a Hősök terén 
lévő szoborcsoportot is rohanva kellett megkerülnünk, hogy visszaér-
jünk az istentiszteletre. 
 
Nos, ha a tényeket kéne összefoglalni egy szervező szemével, nekem 
körülbelül ez minden, ami eszembe jutna. 
 
De igazából mindez nem lényeges abból a szempontból, amit akkor 
éreztünk, éreztem. Történt azon a napon valami megmagyarázhatatlan. 
Az Istennek egy olyan békéje és szeretete és ereje vett minket körül, 
ami számomra kissé megfoghatatlan volt és szürreális, ha lehet így 
mondani. Jó érzés, mikor Istennel egy vagy, és átölel, de mikor ez egy 
50 fős csoporttal együtt történik, az sokkal nagyobb, sokkal erősebb. 
Erről szólhat az a megállapítás, hogy amikor ketten vagy hárman együtt 
vannak az ő nevében, ő ott van közöttük. 
 
Tehát eljött Isten az általunk szervezett programra, és nemcsak megál-
dotta, de kézzel foghatóan jelen volt. Eggyé tett minket. És még utólag 
nézve is ez nekem olyan erőt adott akkor, hogy semmi sem tűnt többé 
tehernek.  
 
 
 

► TÉLI IFI CSENDESNAP: SZOLNOK, 2009. DEC. 29-31. 
► MIX VÁNDORCSENDESNAP 2010-BEN BUDAKESZIN!  



 

►
 M

IX
 ú

jsá
g 

20
09

. d
ec

em
be

r 

2222    

HÁLAADÁS 

AZ ÉV VÉGÉN KERÜLT ELŐ EZ A CIKK, AMELY A PÉCSI GYÜLEKEZET 
ŐSZI HÁLAADÓ ÜNNEPÉRŐL SZÓL. ÚGY GONDOLTUNK AZ ÉV 
VÉGI ÖSSZEGZÉSEINKHEZ JÓ TÁMPONTOT NYÚJTHATNAK EZEK A 
GONDOLATOK! 
 

MMMMINDENÉRTINDENÉRTINDENÉRTINDENÉRT    HÁLÁTHÁLÁTHÁLÁTHÁLÁT    ADJATOKADJATOKADJATOKADJATOK!!!!    
HHHHÁLAADÓÁLAADÓÁLAADÓÁLAADÓ    ÜNNEPÜNNEPÜNNEPÜNNEP P P P PÉCSETTÉCSETTÉCSETTÉCSETT, 2009. , 2009. , 2009. , 2009. OKTÓBEROKTÓBEROKTÓBEROKTÓBER 11 11 11 11----ÉNÉNÉNÉN    
► SZILI ANNA  
 
 
 
Jó volt a pécsi metodista gyülekezetbe belépni, ünnepi kö-
zösségbe érkeztünk. Tele volt testvérekkel az imaterem, az 
üvegfalon túli gyerekteremben talpalatti hely sem volt. So-
kan összegyűltünk emlékezni Urunk csoda dolgaira, ajándé-
kaira, nevelő szeretetére és Istent tisztelni nem csak a fizikai 
jelenlétünkkel, hanem a szívünkkel. 
 
A hálaoltár gyönyörű volt, „mi szem, szájnak ingere”, minden 
rajta volt jelképként. A szószék első része nagyon szépen lett 
feldíszítve, a csüngő hatalmas szőlőfürtök, a virágok odavon-
zották egyből a szemünket, a mosolygó gyümölcsök és a 
zöldségek mind emlékeztettek a Teremtő Isten gondoskodá-
sára. Igen Urunk, köszönjük, hogy egész évben volt kenye-
rünk az asztalon és nem kellett éheznünk. „Nagy vagy Te, 
Isten, nagy a Te hatalmad, világteremtő a Te szózatod, …” 
énekeltük kezdő énekként. 
 
Nekem – gondolom másoknak is – nagy örömet jelent min-
dig a gyerekek, fiatalok szolgálata. Most is, mint a szivacs 
magunkba szívhattuk a tanulságos versek üzenetét, a hálára 
buzdítását. A gyerekek éneklése olyan szép volt, mint amikor 
a kitisztított kristály hangját halljuk: „Kis madárka csicsergő, 
zeng dalától az erdő, énekelget estelig, búra nem telik …” – 
hallottuk a csengő hangjukat és szurkoltunk a kis csapatnak, 
mert a pécsi TV kamerája felvételt készített. 
 
Soproni János, a Vetés és Aratás c. folyóirat felelős főszer-
kesztője, gitárművész, zeneszerző, sokakat a hitre terelgető, 
egri, hívő tanár-atyánkfia Pál apostolnak a Thesszaloni-
kaiakhoz írt I. levél 5. rész 16-18. versek alapján hirdette Is-
ten jó üzenetét közöttünk. „Mindenkor örüljetek, szüntele-
nül imádkozzatok, mindenért hálát adjatok, mert ez az 
Isten akarata Jézus Krisztus által a ti javatokra.” János test-
vér a szívünkre helyezte: mindenért hálát adjatok. 
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JÉZUS, A SZABADÍTÓ 

A székemen ülve elkezdtem a magam dolgait végig gondolni, igen a jóért könnyen 
tudok hálát adni, szinte automatikusan kibuggyan belőlem a hála. De Isten a java-
mat akarja mindenben. Tehát azért is adjak hálát, amikor félelmetes helyzetek 
merülnek fel, amikor a feladatok halmaza a fejemre nő, azért is, hogy a régi álmai-
mat a sutba dobhattam, és már nem fájnak, azért is, hogy Isten nevel a megelége-
dettségre, és nevel még több másra, amiben a javamat, az örök életre szóló java-
mat munkálja. Igen, én ezt szeretném megvalósítani az életemben, hogy minde-
nért hálát adjak. Eszembe jutott a nyíregyházi női szeminárium vezető gondolata, 
az élet nem rólam szól, nem én rólam, az én akaratomról, kívánságaimról, terveim-
ről, helyzetemről, az én időmről szól, hanem arról a Krisztusról, akié vagyok. „Ne 
félj, mert enyém vagy.” (Ézsaiás)   A hangsúlyok máshová kerülnek, kitágul a gon-
dolkodásom tere, tovább látok önmagamnál, és vágyom Isten akaratának megvaló-
sulására a személyes életemben, a családom életében, a gyülekezeteink életében. 

 
János testvér és felesége Mária, saját szerzeményű énekekkel gazdagították az is-
tentiszteletet, pengett a gitár, szólt az Ige szép dallamokban és követhető, érthető 
mondatokban. Micsoda összhang volt közöttük, érződött, hogy a térdeiken áldásért 
imádkoztak, hogy szolgálatuk ne csupán éneklés legyen, hanem Isten dicsőítése. 
 
A jóból sosem elég – tehát a közös ebéd utáni bizonyságtételekből épülő hála-
oltárról nem hiányozhatott a Soproni házaspár éneklése, szívesen hallgattuk őket. 
Jó az Úrnak hálát adni, ma is, amikor erősen fúj a viharos szél és szakad az eső, 
mert lemosódik a szenny a fákról, virágokról, háztetőkről és az életet jelentő csa-
padék megelégíti a kiszáradt szántóföldeket. Mindenért akarok, akarunk hálát 
adni ma is Urunk, Istenünk!  
 
 
 
 

AAAADVENTIDVENTIDVENTIDVENTI    KÉKKERESZTKÉKKERESZTKÉKKERESZTKÉKKERESZT    TALÁLKOZÓTALÁLKOZÓTALÁLKOZÓTALÁLKOZÓ    
► KOVÁCS ZOLTÁN (SZEKSZÁRD)  
 
 
 
December 11-én, szombaton az idei utolsó Kékkereszt találkozójára került sor a 
szekszárdi kápolnánkban. Rendhagyó alkalomról volt szó, hiszen az „Ádventi Es-
ték” sorozat keretén belül szerveztük meg ezt a péntek délutánt. Nemcsak a szek-
szárdi kékkereszt csoport tagjai voltak jelen, hanem családtagjaik, a paksi kékke-
reszt misszió tagjai és a szekszárdi gyülekezet is. Mintegy 25-en gyűltünk össze. Az 
imateremben kis asztalokat díszítettünk föl, melyeket a résztvevők körbeültek. 
Gyertyagyújtással és közös énekléssel kezdtük a délutánt.  
 
Ezt egy „ismerkedő” játék követte, ahol névjegykártyákat készítettünk. Mindenki 
valaki más kártyáját kapta meg, amiről ki kellett találni, hogy ki a tulajdonosa. A 
bemelegítés után Eppel Laci bizonyságtételét hallgattuk meg, amihez többen hoz-
zászóltak. Témánk a következő volt: Jézus a Szabadító. Erről a sokak által, sokszor 
hallott állításról sokat tudnánk beszélni, de nem biztos, hogy értjük mit is jelent. 
Miből és hogyan szabadít Jézus? Egyáltalán mi szükség van erre a szabadításra? A 
résztvevők közül többen elmondták, hogy számukra Jézust megismerni egyenlő 
volt az alkohol és azzal együtt járó sok nyomorúságtól való szabadulással. 
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100 ÉVE TÖRTÉNT... 

De mit jelent valójában? Két ábrát vizsgáltunk meg. Az egyiken egy vészkijárat volt 
látható. Ez szimbolizálja azt, amit mi emberek egy-egy vészhelyzetben teszünk: a 
legrövidebb úton menekülünk. Problémák, emberi kapcsolatok és még 
sokminden más elől. De ettől nem leszünk szabadok, hiszen valójában nem szaba-
dultunk meg az igazi kérdések elől, csupán elfutottunk. Azok utánunk jönnek. Idő 
kérdése. A Bibliában is vannak menekülő emberek, ahogy az egyik zsoltárban is 
olvassuk: „Miért is nincs szárnyam, mint a galambnak, hogy elrepülhetnék, és 
nyugton lehetnék?”  
 
A szabaduláshoz szükség van egy Szabadítóra. Ehhez egy másik képet vizsgáltunk 
meg, amelyen egy pásztor szerepelt, aki éppen egy elkóborolt, védtelen – nyájá-
hoz tartozó kisbárányt ment ki egy tövisekkel teli szakadékból. A kis állat bajban 
van, zsákutcába került. Nincs kiút, hacsak valaki ki nem ragadja onnan. Ezt teszi 
meg a pásztor, aki ismeri őt. A szabadítás azt jelenti, hogy saját zsákutcáinkból, 
szakadékainkból, reménytelen élethelyzetünkből Jézus kezébe kerül a sorsunk. 
Ahogy Ő maga mondja az evangéliumban: „Senki sem ragadhatja ki őket az én 
kezemből”.  
 
Az igei gondolatok után, sütemények, tea és baráti beszélgetések zárták le a talál-
kozót. Jól éreztük magunkat, új embereket, életsorsokat ismertünk meg. Találko-
zunk jövőre. 
 
 
 
 

TTTTELELELEL A A A AVIVVIVVIVVIV 100  100  100  100 ÉVEÉVEÉVEÉVE    
► WWW.CFIHUNGARY.HU 
 
 
 
 
Tel Aviv első telkeit egy kagylókat felhasználó sorsolás útján osztották ki az elsõ 
hatvan családnak. A leendõ telek tulajdonosok, 60 zsidó család 1909 húsvét 
(Pészach) másnapján összegyûlt a homokos tengerparton, majd fehér kagylókra a 
neveket, míg szürke kagylókra a telkek számait írták fel. És megkezdõdött a sorso-
lás – és egyúttal elindult Tel Aviv alapítása, benépesítése. Ennek idén száz éve. 
  
Ezzel szemben Tel Aviv alapítása három évvel korábbra, 1906-ra datálódik. Ekkor 
összegyûltek Jaffa (Jafó) zsidó lakosai, és elhatározták, hogy egy új kertvárost hoz-
nak létre Jaffa mellet. Céljuk az volt, hogy létrejöjjön egy zsidó város egészséges 
környezetben, megtervezett esztétikus kivitelben és modern higiéniával. Ezeket 
ugyanis az akkori Jaffa nélkülözte.  
 
Így 1908-ban a csoport megvásárolt egy 5 hektáros homokdûnés területet Jaffától 
északra, amelyet 60 telekre osztottak fel. Az alapító családok álma egy európai 
stílusú kertváros létrehozása volt, amely menedéket nyújt Eretzben a város polgá-
rainak. Az 1909-es sorsolást követõen 5 éven belül öt utca és 66 ház állt. Az új tele-
pülés neve körül ismét szavazás döntött: Új Jaffa helyett Tel Aviv-ra esett a válasz-
tás. A név ugyan a magyarban Tavaszi Domb-ként fordítható, de a héber jelentése 
ennél sokkal, de sokkal mélyebb. A héberben a „tel” egy õsi lerombolt magaslatot 
jelent, míg az „aviv” a tavaszt. Így maga a név a megújulást, az õsi dombok megúju-
lását jelenti. 
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100 ÉVE TÖRTÉNT 

TEL AVIV TENGERPARTJA 
 
 
A város gyorsan növekedett, 1920-ban már 2000 lakosa volt. A Brit Mandátum 
ideje alatt a politikai surlódás Jaffa zsidó és arab lakosai között nõtt, majd odáig 
vezetett, hogy az arab csõcselék tucatnyi zsidót ölt meg. Ebben a fenyegetettség 
árnyékában a zsidó lakosság döntö hányada elhagyta Jaffát, és így Tel Aviv öt év 
alatt 2000 lélekszámú településbõl 34 ezres lett. A fiatal város egyre több és több 
polgárának nyújtott menedéket, miután a nácik hatalomra kerülésével újabb 
betelepülõk érkeztek. 1937-ben már 150 000 ember lakott az alig 30 évvel azelõtt 
alapított településen. Ma 390 ezer lakosa van Tel Avivnak. Az UNESCO a Világ-
örökség részének nyilvánította az 1930-as évek modern stílusú Bauhaus építésze-
te miatt. 
 
Ma ez a nyüzsgõ, kozmopolita város hasonló kihívásokat mutat, mint bármely más 
modern metropolisz: nincstelenség, hajléktalanság, alkoholizmus, drogok, prosti-
túció, homoszexualitás és New Age.  
 
 
 

100 100 100 100 ÉVEÉVEÉVEÉVE    SZÜLETETTSZÜLETETTSZÜLETETTSZÜLETETT R R R RADNÓTIADNÓTIADNÓTIADNÓTI    
► WWW.OIK.KLOG.HU  
 
 
 
Száz éve született a tragikus sorsú és tragikusan fiatalon elhunyt Radnóti Miklós. 
Mindössze 35 évet élt, mégis gazdag életmővet hagyott az utókor számára. Nemcsak 
mint költı, hanem mint mőfordító is figyelemre méltó alkotások főzıdnek nevéhez. 
 
Magyar nyelvre fordította többek között, La Fontaine meséit, William Shakespeare 
„Vízkereszt vagy amit akartok” címő vígjátékát. Cervantes örökbecső Don Quijote-
jának átdolgozása is Radnóti Miklós munkája. Verseit több nyelvre is lefordították. 
Többek között angol, francia, német, orosz, olasz, cseh, lett, litván nyelven olvashat-
ják csodálatos költeményeit.  
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100 ÉVE TÖRTÉNT... 

 

 
 
 

 
 

 Nem tudhatom  
 
Nem tudhatom, hogy másnak e tájék mit jelent, 
nekem szülőhazám itt e lángoktól ölelt 
kis ország, messzeringó gyerekkorom világa. 
Belőle nőttem én, mint fatörzsből gyönge ága 
s remélem, testem is majd e földbe süpped el. 
Itthon vagyok. S ha néha lábamhoz térdepel 
egy-egy bokor, nevét is, virágát is tudom, 
tudom, hogy merre mennek, kik mennek az úton, 
s tudom, hogy mit jelenthet egy nyári alkonyon 
a házfalakról csorgó, vöröslő fájdalom. 
Ki gépen száll fölébe, annak térkép e táj, 
s nem tudja, hol lakott itt Vörösmarty Mihály, 
annak mit rejt e térkép? gyárat s vad laktanyát, 
de nékem szöcskét, ökröt, tornyot, szelíd tanyát, 
az gyárat lát a látcsőn és szántóföldeket, 
míg én a dolgozót is, ki dolgáért remeg, 
erdőt, füttyös gyümölcsöst, szöllőt és sírokat, 
a sírok közt anyókát, ki halkan sírogat, 
s mi föntről pusztítandó vasút, vagy gyárüzem, 
az bakterház s a bakter előtte áll s üzen, 
piros zászló kezében, körötte sok gyerek, 
s a gyárak udvarában komondor hempereg; 
és ott a park, a régi szerelmek lábnyoma, 
a csókok íze számban hol méz, hol áfonya, 
s az iskolába menvén, a járda peremén, 
hogy ne feleljek aznap, egy kőre léptem én, 
ím itt e kő, de föntről e kő se látható, 
nincs műszer, mellyel mindez jól megmutatható. 
Hisz bűnösök vagyunk mi, akár a többi nép, 
s tudjuk miben vétkeztünk, mikor, hol és mikép, 
de élnek dolgozók itt, költők is bűntelen, 
és csecsszopók, akikben megnő az értelem, 
világít bennük, őrzik, sötét pincékbe bújva, 
míg jelt nem ír hazánkra újból a béke ujja, 
s fojtott szavunkra majdan friss szóval ők felelnek. 
 
Nagy szárnyadat borítsd ránk virrasztó éji felleg. 
 
 
1944. január 17. 
 



 

 7777    

100 ÉVE TÖRTÉNT... 

100 ÉVE 
 
 

 
1909. november 16-án Frankfurt am Main-ban 
megalakult a világ elsı légiforgalmi vállalkozá-
sa, a Deutsche Luftschiffahrts AG, a német 
Lufthansa elıdje.  
 
1909. november 5-én nyújtott be szabadalmat 
Bánki Donát gépészmérnök, mőegyetemi pro-
fesszor repülıgép-stabilizátorra.  
 
1909. október 17-én Louis Blériot, (miután jú-
lius 25-én elsınek átrepülte gépével a La 
Manche-csatornát) bemutató repülést tartott a 
Rákos mezején.  
 
1909. szeptember 25-én született Sztehlo Gá-
bor evangélikus lelkész, a Világ Igaza, 
Gaudiopolis megálmodója († 1974).  
 
1909. szeptember 21-én született Kwame 
Nkrumah afrikai politikus, a független Ghána 
elsı miniszterelnöke († 1972).  
 
1909. július 24-én született Károlyi Amy költı-
nı, Weöres Sándor felesége († 2003).  
 
1909. július 25-én Louis Blériot, a repülés fran-
cia úttörıje, saját szerkesztéső, egyfedeles re-
pülıgépével elsıként szelte át a La Manche 
csatornát.  
 
1909. április 6-án Robert Peary amerikai kutató 
elsıként elérte az Északi-sarkot.  
 
1909. február 3-án született Simone Weil fran-
cia író, filozófus († 1943).  
 
 

LUFTHANSALUFTHANSALUFTHANSALUFTHANSA    
    
    
    

    
BÁNKI DONÁTBÁNKI DONÁTBÁNKI DONÁTBÁNKI DONÁT    
    
    
    

RÁKOS MEZİRÁKOS MEZİRÁKOS MEZİRÁKOS MEZİ    
    
    
    
    

SZTEHLO GÁBORSZTEHLO GÁBORSZTEHLO GÁBORSZTEHLO GÁBOR    
    
    
    

GHÁNAGHÁNAGHÁNAGHÁNA    
    
    
    

KÁROLYI AMYKÁROLYI AMYKÁROLYI AMYKÁROLYI AMY    
    
    

BLÉRIOTBLÉRIOTBLÉRIOTBLÉRIOT    
    
    

    
    

ÉSZAKIÉSZAKIÉSZAKIÉSZAKI----SARKSARKSARKSARK    
    
    

SIMONE WEILSIMONE WEILSIMONE WEILSIMONE WEIL 
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LITURGIA 

DECEMBER 24-ÉN A SZEKSZÁRDI GYÜLEKEZETBEN SZENTESTI ISTENTISZTELETET TARTOTTAK. A 
NEMZETKÖZI EGYHÁZ LITURGIKUS KÖNYVÉNEK (BOOK OF WORSHIP) FELHASZNÁLÁSÁVAL 
KÉSZÜLT LITURGIA EGY MEGHITT, ÜNNEPI ESTET SZERZETT A HELYI METODISTA KÖZÖS-

SÉGNEK. A SZOLNOKI GYÜLEKEZETBEN MÁSNAP EBBŐL A LITURGIÁBÓL KIINDULVA ÜNNE-

PELTÉK A KARÁCSONYI CSALÁDI ISTENTISZTELETET. EZ UTÓBBI RENDJÉT KÖZÖLJÜK MOST 
ITT, ÖTLETET ADVA MÁS GYÜLEKEZETNEK IS A VÁLTOZATOS ÜNNEPI REND KIALAKÍTÁSÁHOZ!     
 
► KARÁCSONYI LITURGIA 
 
1. Köszöntés 
2. Ének: 103. Jöjjetek Krisztust dicsérni 
3. Közbenjáró imádság – Mi Atyánk 
 
Szeretteim Krisztusban, ezen az estén a mi örömteli lehetőségünk, hogy együtt 
ünnepeljünk, és újból meghalljuk az angyalok üzenetét. Szívünkben és gondolata-
inkban együtt mehetünk el Betlehemig, és megláthatjuk azt, ami történt: a kisgyer-
meket, aki a jászolban fekszik. A Szentírásból így hallgathatjuk meg ma Ézsaiás jöven-
dölését a Messiásról, örülhetünk együtt a zsoltáros szavaival, olvashatjuk az apostol 
bizonyságtételét az Isten üdvözítő kegyelméről, amely ebben a szent gyermekben 
jelent meg nekünk, ahogy azt az angyali szózat kijelentette. Tegyük így az imádság 
házát örömtelivé a mi dicsőítő énekeinkkel. De mindezek előtt imádkozzunk mind-
azokért, akiknek Krisztusra van szükségük! Csendes imádságban most hozzuk Isten 
elé a ránk bízottakat! (Csendes imádság, majd a lelkész, vagy felkért személyek:) 
 
– Urunk együtt imádkozunk a betegekért, az éhezőkért, az összetört szívű és életű 
emberekért, akik reménytelennek látják a jövőt. Te adj nekik reménységet, te je-
lentsd ki magad nekik, és mutasd meg nekünk, hogyan szolgálhatunk feléjük! 
 
– Urunk együtt imádkozunk városunk és országunk vezetőiért, azokért, akik a 
szétszakadott-ságok között békére törekszenek. Urunk te vagy a békesség forrása, 
ezért arra kérünk te tanítsd őket a megbékélésre! 
 
– Urunk együtt imádkozunk a te Egyházad vezetőiért, a szeretetért és egységért az 
Egyházon belül. Eléd hozzuk a metodista egyház szolgálatait és közösségeit is. Ké-
rünk a lelkészi és laikus vezetőkért, a gyülekezetek növekedéséért! 
 
– Urunk együtt imádkozunk mindazokért, akik most Isten jelenlétében vannak. 
Szeretnénk megtapasztalni a te valóságos jelenlétedet a te Lelked által. Tölts meg 
minket és újíts meg bennünket, hogy téged követve életünk rólad beszélhessen! 
 
– Urunk együtt imádkozunk a tőled tanult imádsággal is! Mi Atyánk… 
 
4. Ének: 106. Csillagfényes éjszakán (1. vsz.) 
5. Első felolvasás: Ézs 9,1-7 
6. Ének: 106. Csillagfényes éjszakán (2. vsz.) 
7. Második felolvasás: Zsolt 96 
8. Ének: 106. Csillagfényes éjszakán (3. vsz.) 
9. Harmadik felolvasás: Tit 2,11-14 
10. Ének: 106. Csillagfényes éjszakán (4. vsz.) 
11. Negyedik felolvasás: Lk 2,8-20 
12. Ének: 106. Csillagfényes éjszakán (5. vsz.) 
13. Gyerekek előadása 
14. Ifjúsági ének 
15. Tanítás  
16. Befejező imádság 
17. Ének: 105. Csendes éj  
18. Ajándékozás 
19. Áldás 
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► A SZERKESZTŐSÉGBŐL 
 
 
 

�  A Budakeszin épülő templomnak novemberben rakták le az alapkö- 
 vét, decemberben pedig sikerült az alagsor felhúzott falaira tetőt 
 emelni! A munkálatok folytatása a következő év elején várható. 
 

�  December 10 és 16. között Szegeden Pócs Dávid orvostanhallgató 
 kezdeményezésére 23 keresztény ifi közösség fogott össze, hogy az  
 adventi időszakban közösen nyújtsanak segítséget a rászorulóknak. 
 A szegedi metodista ifi a görög katolikusokkal együtt az Átmeneti 
 Gyermekotthonban szolgált a karácsonyi örömhírrel a Karitatív 
 Hétnek nevezett napok során. 
 

�  Az óbudai gyülekezet tagjai december 12-én szombaton két kocsi- 
 val ellátogattak az adventben Kürtöspusztára, ahol játszóházat tar-
 tottak a népes helyi  gyermekcsapatnak!  
 

�  A dombóvári és a kaposvári ifik december 12-én újból Regionális Ifi 
 Randit (RIR) tartottak. Az adventi találkozónak ezúttal is a dombó- 
 váriak adtak otthont. 
 

�  Az óbudai ifi a gödi fogyatékos lakóotthonban december 18-án dél- 
 előtt egy egyórás műsorral szolgált. Az otthonban dolgozó Kern 
 Marcsi szerint volt, aki már fél óra múlva arról érdeklődött mikor 
 jön legközelebb a csoport! 
 

�  A Metodista lap idei utolsó száma szerint a 2009-es évben az egész 
 egyházban két konfirmandus volt: a Dombóvári Körzetben Müller 
 Martin Artúr és Trencsényi Bettina. A körzeti események összegzé- 
 séből az is kiderül, hogy a legtöbb idei tagfelvétel Alsózsolcán volt, 
 ahol idén 20-an jelentkeztek metodista tagnak! 
 

�  A metodista.hu honlapra képek kerültek feltöltésre a budakeszi 
 alapkőletételről, és a 80. születésnapját ünneplő Szegedi Körzetről! 
 

�  A Szolnokra tervezett Téli Ifjúsági Napok 50 körüli létszámban je- 
 lentkeztek a résztvevők! A csendesnapok témája: Kapcsolatban – 
 Krisztussal. Előadó: Szuhánszky T. Gábor budakeszi lelkész 
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KARÁCSONYI NYELVLECKE 
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The Lord says, "I will raise up the booth of David that is fallen, and repair 
its breaches, and raise up its ruins, and rebuild it. . .  I will restore the 
fortunes of my people Israel, and they shall rebuild the ruined cities and 
inhabit them." Amos 9:11, 14 
 
EVERY Christmas Eve, my father would slip out of the house and head 
downtown. My sister and I never realized what he was doing until years later. 
Apparently, he was shopping the stores for items he could repair or refurbish. 
Most shop owners were happy to make a few dollars on defective products, worn 
demos, dismembered toys, and such. My dad, always a good negotiator, whittled 
the prices down to almost nothing. 
 
He would hide these soon-to-be Christmas gifts in the garage. After we went to 
bed, Dad would sneak out to his workshop, often staying up all night to fix the 
gifts. I never owned a completely new bicycle, wagon, or baseball glove; they 
were all items that Dad had reclaimed. With an even more loving heart than my 
dad's, God is also a repairer: of torn lives, splintered families, and shattered hopes. All 
that causes us pain, God yearns to heal. 
 
Charles E. Harrel (Oregon, USA) 
 
PRAYER 
Dear Lord, you have mended our lives so many times. Help us minister to others 
in the same way. Amen.  
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[Mary] wrapped [the baby] in cloths and placed him in a manger, because there was no 

room for them in the inn. Luke 2:7 
 
IN an overcrowded train, dark and dirty beyond imagination, lay a woman in labor. Since I 
am a medical professional, I could help. I managed to reach the woman. In a moment of 
silence, I prayed for help and guidance in what seemed an impossible situation. The baby was 
in breech; the mother was young and frail. The space around me was almost too small 
for me to move in it. But in a few minutes, a baby was born. What a joy! Everyone 
in the coach chanted with joy in the African manner of celebrating the birth of a 
child. 
 
On the night when Jesus was born in Bethlehem, Mary "wrapped him in cloths 
and placed him in a manger because there was no room in the inn." When Jesus 
was born, a great company of the heavenly host appeared with the angels to 
praise God. The birth of this child was good news for the whole world. Christmas 
invites us to let Jesus be born in our lives. Then every day God will give us life, 
joy, and peace. 
 
Charlotte Mande Kasongo-Lenge (Cape Town, South Africa) 
 
PRAYER 
Thank you, God, for the life of your son and our king, Jesus Christ. Thank you, 
Immanuel, for the joy and peace you give us. Amen.  
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Let the same mind be in you that was in Christ Jesus. Philippians 2:5 
 
ALTHOUGH they live hundreds of miles apart, my twin aunts remain deeply 
connected to each other. At times they seem to be of one mind, sending 
identical or very similar presents and cards to relatives. Each is so much like 
the other that many people cannot tell them apart. 
 
How different the world would be if followers of Christ bore a striking 
resemblance to Jesus! Paul reminds us to align our minds, intellects, and 
priorities with the thoughts and actions of Christ. In fact, if we live in unity 
with Christ, those watching us should catch a glimpse of Christ where they at 
first saw only us. 
 
The path to oneness with Christ is not easy, and Paul uses challenging words 
to describe the journey. Christ, Paul says, "emptied himself, taking the form of 
a slave . . . and became obedient to the point of death" (Phil. 2:7-8). The 
message is clear: Union with Christ requires sacrifice, obedience, and 
servanthood. Do we want to be like him? 
 
Donna E. Harris (North Carolina, USA) 
 
PRAYER 
Loving God, help us grow nearer to you this day. Change our hardened hearts 
and distracted minds so we may bear an ever-stronger resemblance to Christ Jesus. 
Amen. 
 
 
 

 

Minden kedves olvasónknak 

békés évkezdést, 

sikeres vizsgaidıszakot, 

Isten áldásával teli 2010-es 

esztendıt kíván a MIX újság  

a zsoltáros szavaival: 

 

„Ha Isten segít,  

        a falon is átugrom!”  

                                   (Zsolt 18,30) 
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ZÁRSZÓ 

KKKKÖZELEGÖZELEGÖZELEGÖZELEG    AZAZAZAZ    EMBERFIAEMBERFIAEMBERFIAEMBERFIA    
► DSIDA JENŐ (1929) 
 
 
 
Tudom, hogy közeleg már a jó ember fia,  
aki nem tőlem és nem tőled kap életet.  
Néhány pásztornak, akik sohasem öltek  
nyulat, nem hordoznak emberölő  
szerszámot, megjelenik az angyal és  
megjelenik a csillag és tele lesz dallal  
a decemberi hegyoldal. Csak ránézünk a kisdedre  
és tudni fogjuk, hogy Ô az.  
Eljönnek az acéltrösztök fejedelmei,  
a petróleumbányák frakkos császárai  
s könnyel a szemükben letérdelnek elé.  
Mert Ô lesz, akinek legtisztább kék a szeme,  
legerősebb lészen a karja és szelíd arcáról ragyog  
az örök építők acélos vidámsága.  
Ô megmutatja minden vándornak az utat,  
minden töprengőnek az igazságot, minden  
haldoklónak az életet. Ô megmagyarázza  
nekünk a gépek dalának igazi értelmét,  
megmagyarázza és megáldja a fáradt költőt  
legsajgóbb szavait és mosolyogni fog és kék  
fehér galamb fog ülni a vállán kétfelől.  
Ô nem ad országot nekünk, hanem otthont,  
nem ad fegyvert, hanem kenyeret.  
Ma még sírunk,  
mert a mosolygás nem én vagyok.  
Ma még sötét  
van, mert nem jöttem világosságnak,  
hanem hogy bizonyosságot tegyek a világosságról.  
Már közeledik az éj, mely szüli a Hajnalt.  
Eljön Ô, minden bizonnyal eljön.  

► IMPRESSZUM ► FŐSZERKESZTŐ: KHALED A. LÁSZLÓ ► MUNKATÁRSAK: 
CSÁSZÁR JUDIT, GYURKÓ DONÁT, KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA, SZTUPKAI 
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MAL. ► EGY SZÁM ÁRA: 250 FORINT ► ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE (A RÓ-
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