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ILYENEK VOLTUNK...
► KHALED A. LÁSZLÓ

Ilyenek voltunk – 2008-ban. Ez a főtémája újságunk első számának 2009-ben. Ilyet
még sohasem csináltunk. Egy kicsit meg is lepődött a csapat, amikor az év utolsó
napján, a téli ifi csendesnapok morzsaszedő perceiben felvetettem, hogy jó lenne
beszámolni az elmúlt évről. Ilyet még nem csináltunk. Pedig mennyire jó lenne, ha
az év nem csak a személyes összegzéssel záródna/kezdődne, hanem hozzá tartozna
a közösség évértékelése is. Jó lenne egyre inkább a közösségben gondolkodnunk.
Jó lenne ha egyre jobban foglalkoztatna, izgatna minket az, hogy mi történik az ifi
csapatunkkal. Az ifi csoportokon a gyülekezeti felelősséget tanulhatjuk meg. Aki
felelősséget tud érezni ifi csoportjáért, az nagy valószínűséggel majd a gyülekezete
irányában is hasonló érzéseket „táplál”. Ifi vezetőkként különlegesen fontos feladatunk, hogy erre a felelősségtudatra vezessünk.
Az értékelés napjai nagyszerű alkalmat kínálnak arra, hogy egy kicsit tudatosabban
gondoljunk az ifi csoportunkra. A tudatosság itt valószínűleg kulcskérdés. Addig,
amíg az ifikből hiányzik ez a tudatosság, addig valószínűleg nehéz beszélnünk arról, hogy az ifit építjük, hogy közösségépítést végzünk. Az ifibe egész évben el lehet járni, lehet „látogatni”, az évfordulót feledékenyen át lehet lépni, csak így talán
nem annyira épülünk, nem annyira építünk. Tanuljunk értékelni, tanuljunk visszatekinteni, és előre nézni, tervezni.
Az országos ifi közösség tavalyi évére visszatekintve számomra óriási élmény volt
azt látni, ahogy az év második felében nagy létszámban, nagy lendülettel kapcsolódtatok be az országos találkozókba: először november közepén az újjá formált
MIX napon (amelyből vándorcsendesnap lett), majd december végén a téli
csendesnapon. Előbbin több, mint 50-en, utóbbin több, mint 70-en voltunk együtt!
Halleluja! Adjon az Isten jó folytatást! Kötelezzük el magunkat az országos találkozóinkra, támogassuk azokat, akik rászorulnak erre (forduljunk gyülekezetünk vezetőihez is ez ügyben). És ami különösen is fontos lehetne: hozzuk el érdeklődő barátunkat ezekre az alkalmakra! Az országos ifi találkozók légköre nagyszerű alkalom arra, hogy barátaink átéljék, megtapasztalják „Jézus érintését”. A közös dicsőítések, a tanítás, a kiscsoportos beszélgetések, és az a kötetlenség és felszabadultság, ami ezeken átélhető az egyik legvonzóbb érték, amit fel tudunk mutatni! Készüljünk így együtt a tavaszi ifi csendesnapokra Nyíregyházára! Gondolkodjunk
már most azon, hogy kit is tudnánk meghívni!
A meghívással persze nem kell megvárni a téli-tavaszi-nyári-őszi országos meetingeket. Szegeden február közepén már második alkalommal fognak evangélizációs
ifit tartani, amelyen az ifi csapat tagjai azt a feladatot kapják, hogy mindenki hívja
meg egy nem hívő barátját, ismerősét. Nagyon tetszik ez a kezdeményezés: egyszerre figyelmeztet arra, hogy az ifi órákat nem magunknak tartjuk, és hogy a barátságaink nem érhetnek véget az imaházak kapuinál. Így kívánok egy nyitott új
esztendőt, nyitott ifi csapattal, nyitott barátságokkal, nyitott gyülekezetekkel! Isten
áldjon meg minket 2009-ben!
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► MIX újság 2009. január

ILYENEK VOLTUNK: SZEGEDEN
BÁTOR JELENTKEZŐ MINDIG AKAD...

► HORVÁTH ESZTER, HORVÁTH ZSUZSI, SZLOVÁK KATI, SZTUPKAI KRISTÓF

A 2008-as év családias hangulatban, muffinozással kezdődött a mi ifinkben.
Januárban lelkesen vettünk részt az Ökumenikus és Aliansz Imahét istentiszteletein. A márciusi budakeszi csendesnapokra pedig minden eszközt
bevetve érkeztünk meg (vonat, busz, autó). Az utazás és a hétvége alatt az
ország más ifisein kívül egymást is jobban megismerhettük. Egészen más
volt a környezet, mint egy-egy ifin. Láttuk egymást pizsamában, láttuk ki,
hogy mos/nem mos fogat, és a különböző alvási szokásokra is fény derült.
Megjött a tavasz, és a tavasszal együtt a kedvünk is a szolgálatra. Ellátogattunk a Szél Utcai Óvodába, amit magunk között csak „romaovi”-ként emlegetünk. Nagyon-nagyon élvezték a kicsik az éneklést, és a történetet, amit
meséltünk nekik egy kis bárányról, aki elkószált, és a Jó Pásztorról, aki utána ment, és megmentette őt. Ezt a pici barikát vattából és papírból el is
készítettük velük.
Nálunk az a rend, hogy hónap elején, vagy az előző hónap végén megbeszéljük, mi is legyen a következő 4 ifin. Ez általában úgy zajlik, hogy Gergő
megkérdezi: „Ki akar ifit tartani?” „…” (De csak a csönd felel.) Ekkor felvetődik, hogy az egyiken tulajdonképpen lehetne filmet is nézni, és az így fennmaradó három szerdát könnyebben „elkapkodjuk”, hiszen – Istennek hála néhány bátor jelentkező mindig akad! A nagyhéten széder-estet tartottunk,
és a tavasszal Pintér Béla koncerten is voltunk. Bevett szokás még az is,
hogy a szülinaposokat felköszöntjük egy igés képeslappal, meg valami vicces aprósággal.
Aztán huss, elröppent a suli, és hipp-hopp eljött a nyár! Július elején tartottuk az utolsó ifit, amin Kristóf mondott egy rövid áhítatot, aztán grilleztünk, virslit sütöttünk, ettünk-ittunk, jól elvoltunk.
A nyár elején 10 napot töltöttek a gyüliben az amerikai metodista önkéntesek El Paso-ból, akikkel egy szép nyári napon közösen grilleztünk egy nagyot. Sajnos az ifi egy része csak ezen a napon találkozott velük, mert Hajni,
Judit és Pipicz Zsuzsi elutaztak Svájcba a Metodista Foci EB-re, ahol a magyar csapatot erősítve ötödikek lettek. A csapat másik részének pedig a
mexicói esttől kezdve az esti közös sétákon át, sok más élményben volt
része amerikai testvéreink ittléte alatt. Tiszaligeten is többen képviseltettük magunkat (mind a családoson, mind az ifin), illetve a Szegedi
Gyerekcsendesnapok 4 napján is igyekeztünk a szolgálatba bekapcsolódni.
Kismányokon is ott voltunk páran: Beni, Gergő, Hajni, Judit, Kristóf (egy
kicsit) és Eszter. A táborba való eljutás igazi élmény volt, hiszen Bátaszéktől
a kanyargós hegyi utat többen biciklivel tették meg. Igazából ezek a táborok is segítenek egymás mélyebb megismerésében (lásd feljebb Budakeszinél! Sőt, nyáron még azt is láthatjuk: ki hogyan, mivel, miben képes elviselni a hőséget. Augusztus elején a hidasi evangélizációs héten is ott volt 4
szegedi fiatal, akik a sokszor fárasztónak tűnő szolgálat mellett, csodás isteni áldás részesei lehettek.
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A SZEGEDI IFI 2008-BAN
Ezután jött a váratlan fordulat: Gergő bejelentette, hogy ő biz’
elmegy világot látni, szerencsét próbálni. Elköltözik vidékről
a naaagy Budapestre. Nyár végén ránk várt az az áldásosszomorú-megható feladat, hogy elbúcsúztassuk őt. Ennek a
Császár lányok háza adott helyet. Elég eseménydúsra sikeredett ez az alkalom, mert Gergő mellett több szülinaposunk is
volt, és össze-vissza írtuk az igéskártyákat, rejtegettük az ajándékokat. A végén már mindenki titkolt valamit a másik elől,
és féltünk, hogy elmondjuk annak, akinek nem lehet, vagy
éppen az orra elé tolunk egy képeslapot, hogy írja alá, amiről
kiderül, hogy neki szánjuk… Na, de ezt is túléltük, és elbúcsúztattuk Gergőt. Batyujába beletettük a legfontosabbakat: a
pizzaszeletelőt és a chilis ketchup-öt.
Az év elején Kristóf vette át Gergő szolgálatát, és elmondta,
hogy inkább szeretne ifi-felelős, mint sem ifi-vezető lenni.
Kitaláltuk, hogy mindannyian húzunk egy nevet az ifiből,
akire a jövőben különösen is odafigyelünk, és akit imádságban fogunk hordozni. Azóta is tapasztaljuk ennek áldásait,
amit ifilistánkon gyakran meg is említünk.
Az ifikre mi magunk szoktunk témát, igeszakaszt hozni, de
havonta igyekszünk egy előadót is meghívni. Szeptemberben
Csontos Hajnalka református lelkésznő volt így közöttünk,
akivel a jövőnkről, terveinkről, álmainkról beszélgettünk.

Októberben ellátogatunk Ruzsára a Sipos családhoz, ahová már
vagy egy éve készültünk. Óriási szeretettel és nagyon finom
ebéddel és utánozhatatlan pogácsával vártak bennünket. Egy
nagyot sétáltunk a ruzsai erdőben, sok-sok képpel bizonyítva
Kristóf állítását, miszerint az őszi erdőnél nincs szebb! A napot
egy áldást köszönő és kérő imával zártuk. Voltunk újból a roma oviban, ahol Zákeus történetét báboztuk el és őszi levelekkel barkácsoltunk.
Ebben a hónapban Vadászi Bandi bácsit hívtuk meg, aki a lelki
jóillatról beszélt. Útmutatással szolgált, hogyan lehet nekünk is
jó illatunk, amolyan dezodor és lábszagmentes. Sokat jelenttettek az életből vett példák, amik érthetővé tették az érthetetlennek tűnő szavakat.
November közepén a Kálvin-téri reformátusokkal együtt indultunk el (szintén vonattal, autóval – köszönet Horváth Zsuzsinak a sok soförködé-sért!) Budapestre az Arénába, ahol a
Nem adom fel együttes, és sok más híres énekes koncertjén
lehettünk együtt. Többen ott maradtunk a másnapi megújult
MIX-napon is, ahol az Úr a dombóvári ifiért való imázást bízta
ránk. Igyekszünk helyt állni ebben a szolgálatban is! Novemberben Kovács Zoltán, sokunk gimnáziumi tanára látogatott
el hozzánk, aki a párválasztásról, és a döntéseink felelősségéről beszélt. Ebben a hónapban tartottunk egy laza ifit, amin
ping-pongoztunk és csocsóztunk, és egy héttel később Dick
Arnolddal is találkozhattunk, az amerikai-magyar metodista
kapcsolatok amerikai koordinátorával.
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A SZEGEDI IFI 2008-BAN
Decemberben ismét a romaoviban jártunk. Nagy örömünkre
a gyerekek emlékeztek a korábban tanított dalokra, és boldogan énekelték, hogy: „gyermeked lettem, köszönöm Istenem
én!” Ezután angyalkákat színezgettünk velünk, és egy kis karácsonyi csomaggal is készültünk. Ebben a hónapban pedig
Krizsán Viki járt nálunk a baptista ifiből, akivel a hétköznapokban megélt keresztyénségről beszélgettünk.
Az év utolsó ifjúsági alkalmán Jézus Krisztusról, mint Szabadítóról elmélkedtünk. Egymás megajándékozása mellett a már
rég nem látott ifiseknek írtunk egy-egy karácsonyi üdvözletet. Együtt vacsiztunk, énekeltünk, és majdnem másnapig
beszélgettünk. Karácsonyra készülődve a már hagyománnyá
vált dóm-téri Via Stellis koncertre is együtt mentünk el.
A vizsgaidőszak mindannyiunk számára egy komoly megterhelést jelentő néhány hét. Az ifi egyetemistáinak a vizsgák
miatt, a gimiseinek pedig a nyavalygásaink elhordozásának
nehézségei miatt. Ennek érdekében idén is készítettünk egy
vizsga-listát, hogy mindannyian tudjuk, ki mikor van kutyaszorítóban, és így is gondolhassunk egymásra.
A szilvesztert is (jó)néhányan együtt töltöttük Óbudán a
Kiscelli utcában. Csodálatos volt, hogy nem koccintással, tévézéssel, kurjongatással, de még csak nem is tűzijátéknézéssel, hanem imádsággal, hálát adva, áldást kérve léphettünk át az új évbe.

ŐSZI IFI KIRÁNDULÁS RUZSÁN
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ILYENEK VOLTUNK: BUDAKESZIN
VEGYES ÖSSZETÉTELŰ
CSAPAT

► LAKATOS MÁRTON

A budakeszi ifi tulajdonképpen, azokból a fiatalokból
áll, akik mint „kollégisták” itt laknak a telek egyik épületében. Jellemzően mindig cserélődnek a fiatalok, ki
most kezdi pesti tanulmányait, ki most végzi és van,
aki már dolgozik. Ilyen szempontból is vegyes összetételű a csapat. Sokan közülünk nem vallásos háttérből jöttek de nem zárkózottak. Legtöbbször vidám
hangulatban élünk együtt, és próbáljuk egymást segíteni. A 2008-as évben is rendszeresen voltak un. Kollégiumi órák hétfőnként ahol, rendszerint aki tud, de
többnyire mindenki rész szokott venni.
Idén a nyár végén volt lehetőség a szeptemberi start
előtt egy közösen eltöltött pár napra azokkal, akik
szeptembertől együtt fognak lakni. Remek alkalom
volt az ismerkedésre, a nyár lezárására. Balatonszemesen került megrendezésre a Balaton-NET
(Nemzetközi Evangéliumi Találkozó) idén második
alkalommal, a Magyar Evangéliumi Aliansz szervezésében. Ezen az alkalmon vehettünk részt, délelőttönként előadáson, esténként istentiszteleten. Délután
fürdés és lazítás volt a program, ismerkedés, játék,
foci, minden, ami a közösségépítéshez elengedhetetlen. Szeptemberben, az első kollégiumi órán is szívesen emlékezett vissza mindenki ezekre a közösen
eltöltött napokra. Igazán jó időtöltés volt ez minden
tekintetben.
Az ősz közepén kellett búcsúztatnunk Mimit (Kern
Marcsit), aki hosszú idő után költözött el a házból.
Pizza sütéssel, és játékkal próbáltuk emlékezetessé
tenni neki az utolsó napját is itt Budakeszin.
Lelkészünk bátorítására Gyurkó Donát és Sztupkai
Gergő elkezdett egy fiatalabb korosztály ifjúsági alkalmait beindítani és rendszeressé tenni. Ezen az alkalmon próbálunk számukra is érdekes témákat hozni,
beszélgetni velük, játszani és énekelni.
Továbbra is rendszeres alkalmaink vannak arra, hogy
elcsendesedjünk, együttlegyünk, és hogy hetente legalább egyszer beszélgessünk Istenről, a Bibliáról, a
hétköznapi problémákról, azokról, amik minket fiatalokat leginkább érintenek, érdekelnek.
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ILYENEK VOLTUNK: DOMBÓVÁRON
AZ ÚR ÉPÍTI A HÁZAT!
► LAKATOS TIBOR

„Küldd el világosságodat és igazságodat:
azok vezessenek engem!”
(Zsolt 43, 3)
Az elmúlt évben a dombóvári ifjúsági közösség életében,
örömre és bánatra okot adó események egyaránt történtek,
ahogy ez egy közösség életében lenni szokott. Egyik biztos
pont, a 2007 decemberében indított ifiblog, amelyet változó
intenzitással ugyan, de vezet a csoport, és a visszatekintés
egyik fontos forrása. Azonban nem az ott leírtakat szeretném
megismételni itt, hiszen elolvashatjátok a
dombovariifi.blogspot.com -on.
Másik biztos pont, a gyülekezet, egyház és lelkészek támogatása, biztatása volt: Igen, fontos, hogy az istentiszteleten az
ifjúság vezeti a liturgiát és dicsőítéssel színesíti az alkalmat.
Fontos, hogy ökumenikus összejöveteleken is részt veszünk,
hogy idősek otthonába látogatunk, hogy a serdülő
csendesnapon számíthatnak ránk, hogy regionális találkozót
szervezünk. Ezek a pozitív megerősítések mindig biztosítottak arról, hogy van tovább és az a tovább az előre mutat, nem
az a legfontosabb, hogy ki az ifjúsági vezető, hiszen „ha az Úr
nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők”, de újra és újra
megtapasztaltuk, hogy az Úr építette a házat, formált bennünket, alkalmat adott a vele való találkozásra az ifjúsági közösségben is.
Jó hírek: Iza és Szandra sikeres érettségi vizsgát tettek és felsőfokú tanulmányaikat folytatják Pécsett. Kriszta Münchenben tartózkodott, Marci, Budapesten tanul, Lilla Óbudán szolgál hatodéves teológusként, Viktória és jómagam pedig az
aktív munkavállalók kicsi, de elszánt csapatát erősítjük, szóval
nem egyszerű olyan időpontot találni, amikor mindenki testben és lélekben is jelen tud lenni, hárman viszont nem az
igazi. Az összejövetelek időpontjának kiválasztása így nagyobb körültekintést és egyeztetést igényel, de ez nem feltétlenül hátrány lehet, hogy ritkábban fogunk összejönni, de
akkor nagyobb létszámban.
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Hisszük, hogy Isten jelen van az alkalmainkon, és elsősorban
vele akarunk találkozni. Kérjük a szentlélek vezetését az előttünk álló évre és gondolunk imádságban az ország többi ifijére is, Isten áldjon meg közösségeinket!

ILYENEK VOLTUNK: PESTEN
CÉLKITŰZÉST KERESVE...
► ÍRTÁK: A PESTIEK

2008 első pár hónapja a nagy átlagnak megfelelően zajlott,
vezetőnk (Vigh Bence) hozta a szokásos magas színvonalat. A
játékok mellett azonban elkezdtünk gondolkodni, hogy nem
ártana valamiféle célkitűzést találni közösségünknek. Terveztünk látogatást egy öregotthonba, ez végülis nem jött össze,
ezután afrikai missziót vállaltunk volna, amit Séra Richárd
testvérünk hiúsított meg, mert már a repülőtéren dézsmálni
kezdte a Vöröskereszt készleteit.
Folyamatos kudarcaink ellenére nem adtuk fel, így jött
végülis a Felsőerdősor utcai pince kipofozásának ötlete. Kezünket nem féltünk bemocskolni, csákányt és kalapácsot ragadva hamar szétvertük az egészet. A nyári táborok idejére
felfüggesztettük eme nagyszabású felújítási munkálatot, majd
a rendkívül élvezetes györkönyi feltöltődés után folytattuk
küldetésünket. Ez a folyamat a mai napig tart, lassan van már
szőnyegünk és bútoraink is, mindeközben az országos programokon megjelenve jól éreztük magunkat veletek.
Az év végén, vagyis inkább már az újév elején fájó szívvel váltunk meg mentorunktól, Vigh Bencétől, akit szeretettel várunk haza, hogy újra énekelhessük kedvenc, és egyben egyetlen dalunkat, a „Hozzád száll az énekem”-et.

A PESTI CSAPAT OSZLOPOS TAGJAI: BALRA SÉRA PETI, JOBBRA
KOVÁCS ELEMÉR
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ILYENEK VOLTUNK: PAKSON
MÁSFÉL ÉVES MISSZIÓ!
► HORVÁTH ZOLTÁN

A paksi ifjúság nem túl nagy, igazából 2 főből áll, már ha jól számolom! Nálunk nincs is külön ifi, nincsenek külön foglalkozások, alkalmak ennek a korosztálynak. Megpróbáltunk elmenni inkább olyan
táborokba, ahol együtt lehetünk a többi metodista fiatallal. Voltunk
az idén Kismányokon a hitmélyítő táborban, Hidason az evangelizációs bevetésen, Györkönyben a pesti gyülekezet évkezdő ifi táborában. Mindegyik találkozó nagyon jól sikerült és rengeteg dolgot kaptam ezekben, sok új embert ismertem meg. Összességében mindegyiknek rendkívül hasznos szerepe volt a lelki életem növekedésében, megújulásában, új erőt lehetett meríteni általuk! Persze nem
tudtam ott lenni mindegyiken végig, mert sajnos a munka miatt ez
nem jött össze, de ha jövőre is lesznek hasonló táborok, akkor természetesen szeretnék elmenni!

BALRA KOVÁCS ZOLTÁN LELKÉSZ A MISSZIÓ VEZETŐJE,
JOBBRA ÁRKI GÁBOR, A PAKSI CSAPATBÓL
Mivel ifi nincs külön, ezért szerettünk volna valami olyan alkalmat
Pakson, ahol mégis összejöhetünk mi fiatalabbak is, illetve olyan
emberek, akik még nem hallottak Istenről és Jézus Krisztusról. Ezzel
a céllal indult el a paksi misszió kb. 1,5 éve. Azóta próbálunk új embereket hívni, illetve azokat akik már megfordultak nálunk, bíztatni,
hogy jöjjenek újra ás újra. A helyzet változó, összességében sokan
megfordultak már, de állandónak 2-3 embert mondhatunk. Ők rendszeres résztvevői ezeknek az alkalmaknak. Hála Istennek ezek az
emberek a györkönyi istentiszteletekre is eljárnak.
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Sokszor nehéz összehozni a csapatot, de megéri. Volt, hogy keseregtünk is emiatt, de az Úr mindig biztat arra, hogy folytassuk és azoknak a szívében is ki fog kelni a mag, akik csak egyszer voltak. Türel-

A PAKSI IFI 2008-BAN
mesnek kell lenni. Volt, hogy több hónapos kihagyás után jött el
újra valaki. Ez is arra bíztat, hogy ne adjuk fel a hívogatást és az
imádkozást ezekért az alkalmakért!
A misszió alkalmai alatt arról hallhatnak akik eljönnek, hogy miért
fontos, hogy Jézusnak szenteljük az életünket, mi az amit kaphatunk
tőle! Itt feltehetik a különböző kérdéseiket, amik mindannyiunkban
ott vannak, voltak mikor kerestük Isten országát. Egy interaktív alkalmon vagyunk együtt, ahol a lelkész hoz egy bibliai igerészt és azt
beszéljük meg közösen. Valamennyien hozzászólhatunk, megoszthatjuk gondolatainkat. Érdekes, hogy hitetlen emberek, hogy látják
az igét és Isten tervét életük felől. Szoktunk még énekelni és imádkozni is ezeken az összejöveteleken. Nagyon hasznosak ezek a miszsziós alkalmak, nem csak a világi embereknek, hanem nekünk is,
rengeteg dolog világosodik meg számunkra is akik már befogadtuk
az életünkbe Jézust.

FALUMISSZIÓ 2008-BAN HIDASON
Mikor megkérdezik milyen egy ilyen alkalom, azt szoktam mondani,
hogy itt feltehetitek azokat a kérdéseiteket, amik foglalkoztatnak
Istennel kapcsolatban, amikre magatoktól nem találtok választ, vagy
nem értitek.
A cél, hogy növekedjen ez a csapat, szeretnénk, ha több fiatalt tudnánk invitálni, de mi kevesek vagyunk ehhez, mi nem tudjuk építeni
a közösséget, mi nem tudunk meggyőzni embereket, de Isten igen.
Ő tud lehetőségeket adni a bizonyságtételekre, a hívogatásra, és ő
tudja az emberek szívében elvégezni az Ő munkáját! Én azt tudom
tenni, hogy beállok ebbe a munkába és Isten terve szerint részt vállalok benne. Nemrég kaptam egy igét, ami arra bíztat, hogy imádkozni kell mindig, mindenért, a misszió növekedéséért is, mert az
imádságnak hatalmas ereje van! „Épüljetek szentséges hitetekben,
imádkozzatok a Szentlélek által.” (Júdás 20) Ennek volt egy magyarázata is: „Az Ige szavaira válaszolj imádsággal! Légy hűséges
imádkozó, és bizonyságtevő! Ez nem mindig könnyű dolog. De a
hűségesnek minden sikerül, még ez is.” A bizonyságtételeknek is
fontos szerepük van ebben, mert azok által tudunk embereket vonzani az Úrhoz!
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ILYENEK VOLTUNK: MISKOLCON
EGY KORSZAK LEZÁRULT...
► KORMOS MÁRK

Miskolcon 2008-ban nem tartottunk külön ifjúsági alkalmakat. Egy korszak lezárult, az itteni fiatalok többsége már egyetemista, akik így más városokban
élnek. Ha mégis itthon vagyunk, a vasárnapi istentiszteleten szoktunk szolgálni
ifi-énekekkel, vagy a liturgiában bármivel. Imádkozhattok azért, hogy tudjunk
újabb fiatalokat elérni, akik bekapcsolódhatnak nálunk a közösségi életbe.

IZRAEL – ISTEN HELYREÁLLÍTJA NÉPÉT
► KORMOS MÁRK

Mint bizonyára emlékeztek, a 2008-as téli csendesnapokon, melyet Óbudán
rendeztünk, az egyik esti áhítaton Einvág Angi beszélt nekünk Izraelről. A hallottak után sokan kérdeztétek, hogy nekünk itt ma Magyarországon mi közünk
van ehhez? Miért fontos Izrael, vagy miért kellene, hogy az legyen? Ebben a
cikkben ezekre a kérdésekre kaphattok választ, a Biblia alapján. (Az igéket nem
másoltam ide, csak az igehely lesz megadva, így is elég hosszú.)

Ezékiel 37,1-14

Talán kevés olyan ember van a világon, aki érti, hogy milyen nagy jelentősége
van ennek a próféciának. Viszont akik igazán megértik, azoknak lángol a szívük. Ezékiel 26 évszázaddal ezelőtt írta ezeket, mikor a zsidó nép a babiloni
fogságban volt. Elképesztő látni azt, hogy amit emberek leírtak több ezer évvel
ezelőtt, az hogyan valósul meg a mai napokon át folyamatosan. Ez a rész egy
illusztráció, száraz csontokról, ahogyan életre kelnek. Elsőre olyan, mint egy
Hollywood-i horrorfilm, de igazából arról szól, hogy Isten mit fog tenni Izraellel. Annak a képe, amit az előző fejezetben olvashatunk, amit Isten ígért, egészen részletesen. (Ezékiel 36)
Beszéljük egy picit a zsidó nép történetéről. Miután elfoglalták az ígéret földjét,
sok háborút éltek meg, és említhetnénk a babiloni fogságot is. Mindezeket leszámítva, mire Jézus megszületett, azt lehet mondani, hogy Izrael viszonylag
békésen eléldegélt a saját földjén. Ha emlékeztek, Jézus nemsokkal a halála
előtt, Jeruzsálemben a tanítványokkal a templom mellett állva azt mondta, hogy
nemsokára itt kő kövön nem marad. Lehet nem érted, hogy ezek miért olyan
nagy szavak. Hát más várost is romboltak már le, nem? De ott, az akkori népnek
ez a gondolat elképesztő volt, hogy a templomot valaha is lerombolják. Nekik
ez Isten lakóhelye volt, ami rendíthetetlennek tűnt. De az igazság az, hogy később ezek a szavak is megvalósultak. Kr.u. 70-ben a római hadsereg jött, és elpusztított mindent.
Izrael állama ezzel megszűnt. Egy népet, ami egyszer volt, eltöröltek. Úgy tűnt,
hogy örökre. Isten kiválasztott népe, akiknek annyi ígéretet tett, eltűnt, és szétszóródtak a világban. Teljesen megsemmisült ott minden, és ez nagyon sokáig
nem változott meg. Ma úgy beszélünk Izraelről, hogy létezik. Nekünk ez természetes, hogy van ilyen állam, de majdnem 2000 évig nem volt. És semmi esélye
nem volt arra, hogy egyszer majd föltámad.
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IZRAEL
Hogy egy népet eltöröljenek a föld színéről, ilyen megtörtént. Nem is egyszer. Minden földrészen tudnánk rá példát mondani. És ezek a népek el is
tűntek. Kivéve egyet. 2000 évre eltörölték, és ma mégis van ilyen.
A zsidó népnek nem volt könnyű dolga. Ők megmaradtak, mint egy nép,
valahogyan, szétszóródva a nagyvilágban mindenfelé. Valószínűleg, bárhogy nézzük, Ezékiel szavai, hogy „elszáradtak csontjaik”, „elveszett a reménységük”, igazán rájuk illettek. Ez az ige ennek a szétszórt népnek szól.
Izraelnek nem volt reménysége, még saját földje sem volt, de volt egy ígérete Istentől.

Ézsaiás 11,11-12

Isten helyreállítja az ő népét. Ez az igerész Ezékiel könyvében, ennek a részleteiről szól. Ez valósul meg Izraelben ma. Mekkora dolog, hogy ami le van
írva, amit Isten mond, ezek nem csak nagy szavak, amiket idézni lehet, hanem ez valóság.
Annyira valóságos, hogy 1948. május 14-én, Izrael állama megszületett.
Amit láthatunk leírva, és amit Isten megígért, abból elkezdődött valami.
Az Ezékiel 36-nak az első része, a földnek szól. Egy fizikai helyreállításról
beszél. (Ezékiel 36,4-9. 30. 34-36) Akik jártak már ott, egyrészt azt mondják,
ez egy csoda, ami ma ott történik. Isten helyreállítja a földet, hogy képes
legyen egy ország ott élni. Másrészt beszélnek arról, hogy alapból Izrael
földjén nincs semmi. Az egész egy puszta, tele köves hegyekkel, mocsaras
völgyekkel. Van egy folyójuk, ami kb. a pesti Rákos-patak méreteivel vetekszik, van egy tavuk, és ennyi. Magyarországnak sokkal nagyobb mezőgazdasági lehetőségei vannak, mint nekik.
100 évvel ezelőtt, az ottani arab földesurak röhögve adták el a földet a zsidó betelepülőknek, mert nem lehet megművelni sem. Ehhez képest, ha ma
megnézitek, Magyarországon minden 3. gyümölcs, amit megeszünk, onnan
jön. Európában mindenhol az ő gyümölcseiket esszük. Emellett, a sivatag
közepén, a virágokat termeli, a világnak.

Ezékiel 36,10-11

Anno 80 ezer ember települt be a földre, ma 7,6 millióan élnek ott, amiből
5 millió zsidó. Tel-Aviv-ban hoztak egy törvényt, mely szerint nem szabad
35 méternél alacsonyabb épületet építeni. Ez a hely, ami korábban valamiért
egyáltalán nem volt ilyen sűrűn lakott terület, ma ekkora népességgel bír.
Az ige beszél arról, hogy Isten nem csak a népességet állítja helyre, hanem
a népek előtti hírnevét is. (Ezékiel 36,13-15) Az Intel, az IBM, a HP, valamint más menő cégek nem győzik az új egységeiket megnyitni ott, mert
olyan szinten jó ott az emberi nyersanyag, hogy sokkal jobban fejlődnek,
mint bármely más egység a világon. Ma ilyen Izrael híre, hogy érdemes
odamenni, érdemes ott befektetni, vagy csak bármit ott csinálni. Vicces,
hogy a zsidó nép, a világ össznépességének kb. 1 %-át teszi ki, mégis az
egész világon átadott Nobel-díjak 1/3-át birtokolja.

Ezékiel 36,24-28

A sok helyreállítás között, azt is olvashatjuk leírva, hogy Isten lelkileg helyreállítja őket. Lelki helyreállítás. Ez van még hátra. Izgalmas látni valamit
megvalósulni, ami hosszú időn át lehetetlennek tűnt.
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IZRAEL
De miről szól ez? Arról hogy Izraelt dicsérjük? Arról, hogy most milyen frankó
emberek ők? Hát nemegészen. Minden ami ott történt, és történik ma, az Isten
munkája. Az ő áldása van ezen a népen, ami feltámadt a semmiből, és ilyen erős
lett. Amikor már lehet hogy mindenki lemondott róluk, akkor egyedül Isten
fejében született meg az ötlet. („én megmondtam, meg is cselekszem”)
1911-ben az Encyclopedia Britannica-ba a következő beírás született: „Annak a
lehetősége, hogy valaha sikerül teljes mértékben megérteni és rekonstruálni az
ősi héber nyelvet, majdnem olyan csekély, mint az hogy valaha egy zsidó állam
megjelenhet a Közel-Keleten.” Rá 37 évre, megszületett Izrael. Ott él 5 millió
zsidó kb. 300 millió ellenséges érzetű emberrel körülvéve. És állnak. Méghozzá
elég erősen.

Ezékiel 36,32

Ez az egész nem arról szól, hogy Izrael milyen nagyszerű. Meg hogy le kell borulni előtte. Isten előtt kell leborulni.:) Ez az egész Őróla szól. Azért csinálja,
hogy a világon minden ember megtudja, hogy „én vagyok az Úr”. Minden, ami
Izraellel történik, az Istenről beszél. Izrael történelme nem Izraelről szól, hanem Istenről. Nem arról, hogy ők milyen nagyszerűek, hanem hogy Ő milyen
nagyszerű.
A zsidók története Isten üzeneteinek egyik legnagyobbika. Ki az, aki képes
megfogni egy nép történetét, és használni arra, hogy azzal írjon?! Isten képes
erre egyedül, hogy ilyet tegyen. Aki azt üzeni, hogy „én élek! És uralkodom!”
Van egy tanítás, ami eléggé elterjedt még keresztény körökben is, miszerint
Isten végzett Izraellel. Az egyháztörténelem során többen is beleestek ebbe a
hibába, többek között Luther. Sok rosszat mondott, amit aztán Hitler gyakran
idézett a propaganda-szövegeiben.
Annyira nem így van, hogy Isten végzett Izraellel, hogy Pál a Római levélben 3
fejezeten át beszél erről. (Róma 9-10-11, múlt-jelen-jövő) Izrael ugyan elutasította a messiást (Róma 9,30 – 10,3), és így jutott el hozzánk pogányokhoz is
(Róma 11,11) Minden, ami velük történt, az nem tragédiába torkollott, hanem
Isten azt jóra fordította. Mert ő nem végzett Izraellel. Ők lehet hogy elutasították Jézust, és sokan közülük még ma is, de ez nem lesz mindig így.

Zakariás 12,10

Egy nap Isten helyreállítja őket, és Izrael ráébred arra, hogy Jézus a messiás
volt. Isten elhívása nem szűnik meg. Még akkor sem, ha elutasítják őt. Szóval,
még egyszer a kérdés. Ez az egész miért olyan fontos, itt, ma, nekünk? Azért,
mert Isten az ő népén keresztül mind a mai napig üzen nekünk.
Befejezésül még három 3 dolog:
1) Ne utáljátok Izraelt, és a zsidókat. Ez egy veszélyes dolog. Ők még mindig
Isten népe, és ha valaki ellenük tör, az Isten ellen tör. 1 Mózes 12:3, vagy hasonló a 4 Mózes 24:9 : „Áldott, aki téged áld, átkozott, aki téged átkoz!” Izrael népe
sok rossz dolgot tett. Zsidó emberek sok rossz dolgot tettek. Izrael állama lehet
hogy még a mai napig tesz rossz dolgokat. – Mint ahogyan más államok és nemzetek is.
Ők nem azért Isten népe, mert Őt annyira képviselik. Sőt, sokszor nagyon is
nem képviselik manapság. Azért az Ő népe, mert Isten az aki megvallja, hogy
ők az én népem. Ők nem tesznek jó dolgokat, és Isten az első, aki ezt megmondja. Szóval, a mi feladatunk nem az, hogy megmondjuk hogy Izrael meg a
zsidók mindig mindent jól csinálnak, de az egy más kérdés, hogy utálod-e őket
vagy sem. A zsidó emberek nagy többsége nem követi Istent, de Ő még mindig
hűséges hozzájuk. Ahogy nekünk is lehetnek napjaink, mikor nem képviseljük
Őt, de attól Ő még hűséges hozzánk.
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IZRAEL
Róma 11,17-24

Ez arról szól, hogy mi Isten népének részese lettünk, pedig nem voltunk azok, a
zsidók meg eredetileg azok voltak. Lehet fura lesz amit most mondok, de nekünk magyaroknak így keresztényként több közünk van a zsidókhoz, mint a
magyarokhoz. Ezt mondja a Biblia. Mert az Ő népébe oltattunk bele. Mi nem
azért vagyunk itt, hogy őket helyettesítsük, hanem hogy irigység töltse el őket
amiatt, hogy mi Istennel járunk.
2) Az utolsó idők miatt fontos ez itt nekünk ma. (Máté 24,32) Azért fontos, amit
látsz az orrod előtt, meg ennek a próféciának a megvalósulása, mert egy kicsit
következtethetsz arra, hogy közel vannak az utolsó idők. Jézus első eljövetele
Izrael köré összpontosult. A Biblia szerint a második is.

Sok prófécia van az utolsó időkre, amihez kell, hogy létezzen Izrael állama. Sőt,
amihez kell, hogy létezzen a templom. (2Thesszalonika 2,4) Ahogy látod Izraelt
újjáéledni, ráébredhetsz arra, hogy az egész hitünk valóság. Hogy Isten cselekszik itt a világban. Láthatatlanul, de megtapasztalhatóan. Itt rá lehet jönni, hogy
az Istenhitünk nem szubjektív. Nekünk egy olyan Istenünk van, aki képes belenyúlni a történelem folyásába, és megváltoztatni azt, mert ő uralkodik.
3) Ez itt nekünk, a vigasztalásnak az üzenete. A reménységnek, és bizaloménak,
ami Istenben a miénk. Pál a Római levélben 8 fejezeten át beszél Isten szeretetéről, tudjátok: „sem magasság, sem mélység…” Aztán 3 fejezeten át belemegy,
hogy mi van Izraellel. Na de miért? Azért mert ez megmutatja, hogy Isten ajándékai és az Ő elhívása visszavonhatatlanok. Ránk nézve is! Úgy ahogyan azt Izrael népén láttuk. Náluk még a lelki helyreállítás hátravan, és az is meg fog történni, de Isten fizikailag helyreállította őket.
Hihetetlen, hogy Isten a semmiből valamit hozott létre. És hányan vagyunk,
akiknek az élete semmi volt?! Vagy akár csak élethelyzetek. Szerintem ahogy ezt
olvasod, lehet hogy most ezt érzed. Sokszor kerülhetünk ilyen helyzetbe. Hányunknak vannak lehetetlen helyzeteink az életben? Asszem én leszek az első,
aki most erre jelentkezem. Amikor azt érzed, hogy nincs reményed, hogy semmi esély a túlélésre, és nincs semmi, csak száraz csont?! Tudod mit? Isten föltámasztja a száraz csontokat, Ő feltámasztotta Izraelt, ő a legnagyobb lehetetlenből, a nagy semmiből, tud csinálni valamit. Bármit. És nem csak lelki megnyugvás szintjén, hanem mindent megújít. Ha kell, egy népet hoz vissza a semmiből,
és állítja helyre őket. Isten képes erre. Legyen ez egy olyan üzenet, aminek a
végén azt mondjátok, hogy Isten az Úr, Jézus az Úr, és egyedül övé minden dicsőség. Ámen.
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ILYENEK VOLTUNK: SZOLNOKON
RÉGES-RÉGEN EGY MESSZIMESSZI GALAXISBAN
► DOBOZY PÉTER

Na jó, ez nem igaz, de valahogy el kellett kezdeni. Mit is mondhatnék, például azt, hogy Te vagy, ki megváltottál, de ha eltérünk az
ismert dal szövegétől, említést tennék tagjainkról. Vegyük először a
számukat, ugyanis ez az a terület, ahol a legdrámaibb változások
mentek idén végbe. Kezdjük mindjárt az elején.

2008. január 01. Szolnoki ifjúság létszáma ≈ 12
2008. szeptember 01. Szolnoki ifjúság létszáma ≈ 6 + 1
Hogy is van ez? Na még egyszer.

2008. január 01.

Szolnoki ifjúság létszáma ≈ 12
A korcsoport három fő csoportra oszlik.
1. Akik gimisek
2. Akik még gimisek
3. Akik már nem gimisek
Értelemszerűen a ≈ jel a már nem gimisek csoportjára vonatkozik,
hisz ők hol el tudnak jönni hol nem, így a 12 az OPTIMÁLIS létszám.
A 2-es csoport, akik még gimisek; a 2007/2008-as tanévben voltak
már csak gimisek.*

2008. szeptember 01.

Szolnoki ifjúság létszáma ≈ 6 + 1
A csoportok száma 2-re redukálódott.
1: Akik gimisek
3: Akik már nem gimisek.
Miért? A *-al jelölt mondat választ ad kérdésetekre. A ≈ jel itt is az
OPTIMÁLIS létszámot jelöli a + 1 pedig egy olyan fiatalt, aki számunkra nagyon fontos és szeretnénk ha megtérne. Azt hiszem, jól
hiszem, hogy a létszámmal kapcsolatos dolgokat rendesen kiveséztük. Na akkor ugordjunk!
Nézzük meg, hogyan zajlik Szolnokon egy ifjúsági óra!
Minden héten, pénteken 15.00-tól tartjuk. Az 5 percnél többet későket nehezen toleráljuk, de általában én szoktam késni. Négy csoportvezetőt tudhatunk magunkénak, és ez a tényező segíti elő az ifjúsági
órák változatosságát.
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A SZOLNOKI IFI 2008-BAN
Hecker Róbert

Robi bácsi általában egy Bibliai igével készül az ifi órára, amit gyakran egy játékos feladattal vezetünk föl. Mindig szóba kerül, hogy az a
bizonyos üzenet kinek mennyire aktuális, vagy személyre szabott,
de Robi bácsi elmondja a „lelkészi” értelmezést is.

Hecker Anikó

Nála egy más dimenzióba lép az ifjúsági órák légköre. Sokkal személyesebb hangulatot teremt Anikó néni közvetlensége, ami nekünk is
segít megnyílni. Ő is gyakran alkalmaz játékos feladatokat a mondanivalója megértetésére. Ezeken az ifjúsági órákon rendszerint jól
lakunk, mivel Anikó néni nem csak a szellemi kenyérrel, Isten igéjével, hanem fizikai táplálékkal is vonzóbbá teszi az ifjúsági órákat.

Szuda Zsolt

Én úgy gondolom, nagyon nem kell bemutatni, de aki esetleg nem
ismerné, el kell hogy mondjam, hogy Zsolt nem tud, egyszerűen
képtelen olyan ifjúsági órát tartani, amit valaki ne élvezne. Vele általában személyes élményeinket szoktuk megosztani, amiket Zsolt a
tőle megszokott humorával és fárasztó szóvicceivel tarkít, így téve a
vele töltött ifjúsági órákat feledhetetlenné. De ne gondoljuk, hogy
Zsoltival nem lehet komoly dolgokról is beszélni, természetesen a
„Biztos úr” is tudja, hogy mikor kell komolynak lenni, de ő nem alkalmazza a Zero toleranciát.

Tóth Péter

Róla először is azt kell tudni, hogy tanár. Munkájából kifolyólag ő
volt az első, aki szóvá tette a késést. Ez természetesen nem kizárólag
negatív, mert azóta elég pontosan kezdődnek az ifi órák köszönhetően neki. A vele való ifi órák alkalmával mindig megtudjuk, mi történt
a másikkal a legutóbbi vele töltött ifi óra óta. Ez nagyon jó, mert
ilyenkor magunkban is újra elővesszük a dolgokat és segít őszintébbnek lenni (főleg ha utolsó vagy) mert hallod mások gondjait
vagy örömeit. Ő általában egy ifi órák vezetésére tervezett munkafüzetet veszi segítségül és az azokon lévő feladatokat csináljuk meg,
közben elbeszélgetünk róla és a végén elolvassuk az arra az alkalomra vonatkozó igéket is.

Egyéb ifi alkalmak
Ebből az OPTIMÁLIS 6 főből 4, egyazon Középiskolába jár, egy pedig közel ahhoz. Így mi ≈ 5-en a Verseghy Ferenc Gimnázium diákoknak kialakított Klubhelyiségében minden hétfőn reggel 07.00tól 07.25-ig ún. reggeli hétkezdő áhítatot tartunk. Ennek a történelmi háttere visszanyúlik egészen 2007. szeptember 30-a környékére,
amikor Bogi (Szénási Boglárka) és én megkértük az igazgatót, hogy
bocsássa rendelkezésünkre a klubhelyiséget. Istennek hála, nem
kellett győzködni, belegyezett.
Tavaly, ezeket az alkalmakat még Bogi vezette de idén, mivel a leendő orvosunk (Bogi) elment a felsőoktatás rejtelmeit kutatni, ezért
ezt a szolgálatot én vállaltam el és Andi (Bózsó Andrea) a helyettesem, ha esetleg nem tudnék bemenni. Néha Szuda Zsolti szervez
kirándulásokat, bicikli túrákat, amik szintén nagyon izgalmasak és
élvezetesek szoktak lenni. A kapcsolatépítő hatásáról nem is beszélve!
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A SZOLNOKI IFI 2008-BAN
2008. október 24-25-26-án az ifjúság részt vett a 72 óra kompromiszszumok nélkül országos rendezvényen, ahol különböző karitatív
munkákat végeztük. Mint például: szemétszedés, cigaretta gyűjtés és
helyette cukorka osztogatás, kórházlátogatás és „Ingyen Ölelés” (Free Hugs). Ennek az alkalomnak köszönhetően jobban megismerkedtünk református testvéreinkkel és sikerült egy szoros kapcsolatot kialakítani velük, aminek személy szerint nagyon örülök.
Vasárnaponként az istentisztelet előtt a zenei szolgálatot is nagy
százalékban az ifjúság végzi.
09.00 Zenei próba
10.00 Istentisztelet előtti dicsőítés.
Zárásképpen el kell mondjam, hogy azért vannak kisebb problémáink. Igazán családias a hangulat az alacsony létszám miatt, ennek
ellenére úgy érzem, nem ismerjük egymást eléggé. Az igaz, hogy
megnyílunk az ifi órákon, ez teljes mértékben igaz, de épp ez az,
hogy csak az ifi órákra igaz és ha találkozunk egymással, nem igazán
kerülnek szóba egymás dolgai. Most igazából ezen szeretnénk munkálkodni. A másik fontos dolog, amit meg kell említenem, hogy nagyon érezzük a „nagyok” hiányát. Az átlag életkorunk ≈ 16 és az az
igazság, hogy hiányzik az ő élettapasztalatuk, mert így nem tudunk
tanulni tőlük, nem tudunk tőlük tanácsot kérni, vagy csak egyszerűen kikérni a véleményüket különböző dolgokról. Annak nagyon
örülünk, hogy vezetőink tapasztalt keresztények, de mégse a mi korosztályunk. Valamint más „külsősöket” is igyekszünk bevonni többkevesebb, egyelőre inkább kevesebb, mint több sikerrel. De Isten
segítségével bármikor növekedésnek indulhatunk; mind lelki, mind
fizikai értelemben.
Összességében azt kell mondjam, hogy az ifi órák lehetővé teszik
nekünk, hogy állandó kapcsolatban legyünk Istennel, ami nagyon
vidámmá és örömtelivé teszi az Ifjúságot.
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DOBOZY PETI BEMUTATJA A SZOLNOKIAKAT
A 2008-AS MIX NAPON

ILYENEK VOLTUNK: ÓBUDÁN
MEGHALLGATOTT IMA
► KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA

Az óbudai ifi elmúlt egy évét összegezve nagyon sok hálára okot adó eseményről,
változásról számolhatunk be. Míg tavaly januárjában még csak mindössze négyenöten gyűltünk össze hétfő esténként az első emeleti könyvtárszobában, addig a
szeptemberi tanévkezdéstől minden héten kb. egy 15 főnyi csapat van együtt,
hogy közösen épüljön Isten ismertében.
Tavaly január 8-án indítottuk útjára Kerekes Szabolcs: Mátrix-beszélgetések c.
könyvén alapuló filmes-beszélgetős sorozatunkat. A könyv 10 filmrészleten halad
végig a mai kor emberét foglalkoztató kérdéseket tűzdelve hozzájuk. És mindezt
persze az Ige fényében megvilágítva. Hogyan viszonyulunk mi, keresztények az
élet dolgaihoz, és hogyan vélekedik a világ? Mik a személyes tapasztalataink, és mit
látunk a környezetünkben élők életfelfogásában? A filmek között szerepelt pl. a
Napfivér, Holdnővér, a Micimackó, Forest Gump, A zongorista, Tűzszekerek, stb.,
és előkerültek olyan témák pl., mint a fogyasztói társadalom problémái, a hit, a
kiszolgáltatottság, a megújulás stb. (Részletekért lásd a kiscelliifi.blogspot.com
internetes oldalunkat!)
A sorozat májusban ért véget, ám a sikerességén felbuzdulva tovább folytattuk, de
már egy új vonalon haladtunk tovább: a Jézus életét feldolgozó filmeket vettük górcső
alá. Ezek a filmek azért is voltak érdekesek, mert bár mindegyik középpontjában Jézus
élete áll, de más feldolgozásban, másfajta szemlélettel láttatja a rendező, és így lehetőségünk volt a filmek közötti hasonlóságokat és eltéréseket is felfedezni.
Az év elejétől folyamatosan imádkoztunk növekedésért, új emberekért, egy elkötelezett csapatért. Bár kevés emberrel számolhattunk, bíztunk a közösség épülésében. Részlet egy január eleji naplóbejegyzésből, mely hűen tükrözi az akkori helyzetet: „Új év kezdődött, s a mai ifiórán mi is valami újat kezdhettünk el. Istennek
hála, az ifink is újra kezdett: 5-en voltunk együtt, s ez a csapat számomra azt a bíztatást jelentette, hogy élni fog, épülni fog ez a közösség. Nagy ajándék, hogy
Raymi és Elemér átjönnek Pestről, fontosnak tartják az alkalmat, bíztatnak jelenlétükkel. Köszönjük, ha gondoltok ránk imában, a közösségünk épülésében, erősödésében, növekedésében.”
Szeptemberben pedig megtört a jég, imádságaink meghallgatásra találtak. A nyár
végi évkezdő györkönyi hétvégénken mintegy húszan voltunk együtt, és ez csak a
közösség életének a kezdetét jelentette. Egy elkötelezett, egymásért, és a közösségért felelős társaság talált egymásra, ahol mindenki számára egyaránt fontos a szolgálatban való részvétel, a tenni akarás. Jó példája volt ennek a november 15-i MIX
vándorcsendesnap előkészítése, amely a csapat egységét még inkább erősítette.
Nagyszerű élmény volt, hogy közel 60-an lehettünk együtt, metodista fiatalok,
szerte az országból, és átélni az egymáshoz tartozás érzését. Szeretnénk, ha ez a
nap hagyománnyá válhatna, és minden évben megrendezésre kerülne. A jövő évi
vándorcsendesnap megszervezését a pesti ifi vállalta el. Imádkozzunk annak az
áldásaiért!
ÉS VÉGEZETÜL AZ ÓBUDAI IFI IDEI TERVEIRŐL:
2009. február - Zsidó táncház az óbudai Csalogány Otthonban
2009. április - Dicsőítő est Debrecenben
2009. május - Sátoros Ünnep! Játszótéri missziós ünnep a gyülivel
2009. augusztus - Látogatás és szociális misszió Kürtöspusztán
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RANDI – MÁSKÉNT
REGIONÁLIS IFI RANDI (RIR)
► MÜLLER IZABELLA

Az egész a MIX napon kezdődött... Nagyon felbuzdultunk a Vikivel
(Lakatos Viki), mikor láttuk, hogy egyetlen nap is sikerülhet nagyon
jól és őszintén szólva nagyon megirigyeltük a Szeged-Szolnok
testvérifi kapcsolatot. Rájöttünk, hogy ilyen nekünk is kell.
Már a hazafelé tartó- majd 3 órás- úton kialakult az alapja, úgyhogy
itthonra már csak a részletek pontos megbeszélése és persze a csapatok értesítése maradt. Arra gondoltunk, ha már itt vagyunk, ilyen
közel egymáshoz, jó lenne találkozni is!
Terv szerint a kaposváriakon kívül a szekszárdiak és a pécsiek is itt
lettek volna, de sajnos egyéb elfoglaltságuk miatt nem jöttek el. De
ez nem szegte kedvünket, hogy a kaposváriakkal egy szuper napot
töltsünk el.
Mire megérkeztek (a süti-belépővel felszerelkezve) mi már mindent
előkészítettünk. Viki napokig gépelte fóliára az énekeket, péntek
délután együtt kitakarítottuk és átrendeztük az imatermet, majd
reggel bevettük magunkat a konyhába, hogy a welcome drink elkészítésén szorgoskodjunk.
Aztán megérkeztek a várva-várt vendégek. Ők sem voltak sokan, de
legalább olyan lelkesek voltak mint mi. Végre elkezdődött a nap, ami
terv szerint így nézett volna ki:

Regionális Ifi Randi

CSAPATÉPÍTŐ ÉS MISSZIÓRA LELKESÍTŐ NAP
2008. NOVEMBER 29.
PROGRAM (CSAK AZÉRT HOGY LEGYEN MIT ÁTÍRNI):
ÉRKEZÉS 9- 9.30 WELCOME DRINK: FORRÓ CSOKI
KÖSZÖNTÉS, ÉNEKLÉS 9.30-10.00
SZELLEMÉPÍTÉS 10.00-12.00
EBÉD 12.00 NAGGYON FINOM LESZ!!!
JÁTÉK 13.00-15.00
IMA, ÉNEK, IMA 15.00 DICSÉRJÜK AZ URAT!
LÉLEKÁPOLÁS 16.00 BESZÉLGETÉS KIS ÉS/VAGY NAGY CSOPORTBAN
ÉNEKLÉS KIFULLADÁSIG
VAGY AMIT AKARTOK!!
KREATÍVAN, VIDÁMAN VÁR BENNETEKET:
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A

DOMBÓVÁRI CSAPAT

DÉL-DUNÁNTÚLI IFI TALÁLKA
Na persze mi ezen is változtattunk. A nagy üdvözlések és
forrócsoki ivás után elkezdődött a végeérhetetlennek tűnő
éneklés a 3 gitárral és megannyi másik hangszerrel. Mikor
már nem volt hangunk, elkezdtünk játszani. Kurdi Zoltán
hozta magával a kaposvári játékokat, mondanom se kell,
egyik sem volt egy helyben ülős fajta. Aztán mikor végre kifáradtunk, eljött a komolyság ideje. Elcsendesedtünk és elkezdtünk figyelni egymásra. Zoli kérte, hogy mondjunk 3 dolgot
amiért hálásak vagyunk. Aztán jött még egy rövid igei tanítás.
Közben Lakatos Joli néni és anya elkészült a fincsi ebéddel,
mert hát ugye egy metodista ifi találkozó sem lehet teljes
nagy, közös evés nélkül.
Délután, ha lehet még oldottabb és önfeledtebb hangulatban
folytattuk a játékot, éneklést és beszélgetést. De sajnos a nap
hamar véget ért, ám így is, azt hiszem nemcsak az eddigi barátságok mélyültek, hanem újak is szövődtek. Talán már ismerjük a szomszéd ifit.
Remélem nemcsak egyszeri alkalom volt és talán mások is
kedvet kapnak hozzá. Ismerje meg mindenki a szomszédját!
Legközelebb talán mi is többen leszünk és megismerhetjük a
többi szomszédunkat.
Ja, és hogy miért RIR, miért randi? Itt is egymás megismerése
és megszeretése volt a cél, mint egy randin.

A DOMBÓVÁRI CSAPAT A 2008-AS MIX NAPON.
A MIKROFONNÁL: LAKATOS TIBI
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TEOLÓGIA
IFJÚSÁGI

LAPUNK EGYIK RÉGI KÜLDETÉSE, HOGY A KÖZÖS-

SÉGÉPÍTÉS MELLETT HITÉPÍTŐ, HITMÉLYÍTŐ SZEREPET IS BETÖLT-

SÖN. ÍGY JELENIK MEG LAPUNKBAN ALKALMANKÉNT EGY-EGY
KOMOLYABB ÍRÁS, TANULMÁNY, DOLGOZAT.

ENNEK

A SO-

PÁSZTOR ZSÓFIA
DIETRICH BONHOEFFERRŐL. (A FŐSZERK.)

ROZATNAK A RÉSZEKÉNT KÖZÖLJÜK LE
DOLGOZATÁT

TÜSKÉK A LELKÜNKBEN

GONDOLATOK DIETRICH BONHOEFFER ÉLETMŰVE KAPCSÁN
► PÁSZTOR ZSÓFIA
„BONHOEFFER HÁTRAHAGYTA JELSZAVAIT,
MINT TÜSKÉKET A LELKÜNKBEN,
HOGY ÜDVÖSEN FURDALJANAK BENNÜNKET.”
(Helmut Thielicke)
Dietrich Bonhoeffer, evangélikus lelkész, a
huszadik századi Németország jelentős teológusa. Életétől, gondolkodásától elválaszthatatlan a német és az európai történelem sötét
korszaka. Életével és halálával igazolt teológiája válasz a keresztény egyházat és eszméket
is felhasználó nemzetiszocializmus egekbe
kiáltó hazugságaira, bűneire. Teológiája túlmutat a huszadik századi Németország történelmén; az emberi lét örök kérdéseire keres
feleletet. Középpontban ember és ember,
ember és Isten kapcsolata, a Krisztus-követő
ember egyéni és társadalmi felelőssége.

Családi háttere és tanulmányai
Dietrich Bonhoeffer 1906. február 4-én született Breslauban, egy
nyolcgyermekes család hatodik gyermekeként. Apja, Karl
Bonhoeffer híres neurológus, pszichiátria-professzor volt. A család
nem sokkal Dietrich születése után Berlinbe költözött. A szülői ház
gazdag szellemi öröksége megmutatkozik Bonhoeffer tudományos
munkásságában. Radikális, szókimondó teológiájában érzékelhető
apja agnosztikus gondolkodása és édesanyja pietista háttere.
Dietrich 1923-ban kezdte meg teológiai tanulmányait Tübingenben,
majd a stúdiumot Berlinben folytatta. 1927-ben doktorált,
Sanctorum communio (A szentek közössége) témában. Segédlelkészi idejét Barcelonában töltötte, a helyi német gyülekezet lelkésze
lett. Huszonnégy évesen habilitált, dolgozatának címe: Akt und Sein
(Cselekedet és lét). Tanulmányait Amerikában, a New York-i Union
Seminary-n folytatta, ahol megismerkedett Reinhold Niebuhr, társadalmi etikával foglalkozó teológussal. Hazatérve 1931-től a berlini
egyetem teológiai fakultásának előadója lett, egyetemi lelkészként és
ökumenikus ifjúsági titkárként szolgált.
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DIETRICH BONHOEFFER
Társadalmi szerepvállalás
Széleskörű tudása, mély ismeretei, társadalmi elfogadottsága a tudományos és a lelkészi pályán is sikeres, szép jövőt vetítettek elő. A
történelmi események hatására azonban másképp alakult Dietrich
Bonhoeffer élete. Hitler Németországában a keresztény egyház kettészakadt, a Reichskirche egyértelműen a Führer mellett kötelezte el
magát. A Deutsche Christen csoport a szélsőséges német nacionalizmus és a kereszténység összeegyeztetését, a nácizmus szentesítését
tűzték ki célul. Az 1933-as választási győzelmük után emberhez méltatlan törvényeket vezettek be. A faji megkülönböztetés nyílt formája, az árjaklauzula és a Führer egyház fölötti hatalmát kimondó
führerelv ellen lépett fel a Hitvalló Egyház (Bekennende Kirche),
ami a Deutsche Christen egyházi ellenpólusaként működött.
A német protestantizmus válságos időszaka volt ez, a hatalom külső
elnyomása mellett az egyház belső megüresedése, a liberális teológia
látható csődje is gyengítette. Ezek között a körülmények között születtek Karl Barth teológiai írásai, melyek nem korlátozódtak a rövid
távú gyakorlati lépések megfontolására, hanem a nagy összefüggésekkel, Isten és ember kapcsolatával, az egyház és a keresztények
társadalmi felelősségével foglalkoztak. Karl Barth fogalmazta a
Barmeni Hitvallás alapját képező nyilatkozatot. Ezt nem fogadták el
egységesen a nácizmus ellen harcoló keresztények, de mint teológiai cikkelyek jelentős hatást gyakoroltak a modern keresztény gondolkodásra.
1933-ban a nemzetiszocializmus előretörése és Hitler hatalomra
jutása Dietrich Bonhoeffert sem hagyta közömbösen. A kancellári
kinevezés után két nappal egy rádióbeszédben szólalt fel a führerelv
ellen. Bonhoeffer eredetileg nem kereste a politikai ellenállás kihívásait, az egyéni keresztény élet megújulása, hitelessége érdekelte.
Ez foglalkoztatta már a szentek közössége gondolatkörben is, és a
Krisztus követés témája tovább erősödött benne a következő években. A politika és az egyház döntéseit – kortársaihoz hasonlóan –
elválasztotta egymástól, a politikai küzdelmek megoldását az egyháztól független politika szereplőitől várta. A pacifizmus eszménye és
Gandhi erőszakmentes fellépése volt a minta, amely szerint a kereszténység részt vállalhat a társadalmi feszültségek megoldásában. A
Hitvalló Egyház nem volt egységes, a nemzetiszocializmus elleni
harcot más-más eszközökkel képzelték el. Bonhoeffer Londonban
kapott állást, két évig volt a német gyülekezet lelkipásztora. Ez alatt
az idő alatt az ökumenikus egyházi kapcsolatok kiépítésén fáradozott, támogatta a Hitvalló Egyház munkáját és a Barmeni Hitvallást.
Londonban kezdte el leírni a Krisztus követésével kapcsolatos radikális gondolatait, ennek kifejtését a finkenwaldi években tovább
folytatta.
1935-ben tért vissza hazájába, és néhány évig újra teológiai tanárként dolgozott. Elfogadta a felkérést, hogy Finkenwaldban a Hitvalló
Egyház által szervezett illegális igehirdetői szeminárium (Predigerseminar) vezetője legyen. Az itt folyó munkát 1937-ben betiltották,
az intézményt bezáratták. Bonhoeffert fokozatosan korlátozták a
tevékenységében, először megtiltották a berlini előadást, tanítást,
majd az igehirdetést. 1941-ben a Gestapo eltiltotta az írástól és a
publikálástól.

21

► MIX újság 2009. január

TEOLÓGIA
Bonhoeffer a sógorán, Hans von Dohnányin keresztül kapcsolódott be
az ellenállási mozgalomba. Részt vállalt a Hitvalló Egyház harcaiban,
külföldi ismerősei segítségével üldözötteket menekített ki az országból.
Utazásai során igyekezett hiteles képet festeni a náci Németország viszonyairól. Viselkedése miatt a Gestapo megfigyelés alatt tartotta. Bekapcsolódott a Hitler elleni merénylet tervezésébe, és a náci hatalom
megdöntésére szőtt összeesküvésbe.
1943. áprilisában, nem sokkal az eljegyzése után letartóztatták, a berlini
Tegel börtönbe került. Fáradhatatlanul tanult, olvasott, írt, kapcsolatot
tartott barátaival, családjával. 1944. júliusában kudarcot vallott a Hitler
elleni katonai összeesküvés, a Gestapo számára nyilvánvalóvá vált
Bonhoeffer szerepvállalása. A flossenbürgi koncentrációs táborba vitték
Canaris admirálissal és az összeesküvés többi résztvevőjével együtt.
Heinrich Himmler, főparancsnok személyesen adott parancsot
Bonhoeffer akasztására, melyet 1945. április 9-én, hajnalban hajtottak
végre, közvetlenül a szövetséges csapatok megérkezése előtt. Halálára
fegyelmezetten, magát Istenre bízva készült: „Ez a vég, számomra az élet
kezdete.”

Teológiai írásai
Dietrich Bonhoeffer a tilalom ellenére is termékeny író volt. 1937-ben
született meg a Szentek közössége, 1938-ban pedig a Követés című
munkája. Börtönből írt személyes levelei – melyeket szüleinek, barátainak és menyasszonyának, Maria von Wedermeyernek írt – is teológiai,
filozófiai mélységűek. E feljegyzéseket barátja, Eberhard Bethge gyűjtötte össze. Etika című munkáját 1949-ben, a börtönben készített jegyzeteit, leveleit 1951-ben adták ki németül, magyarul Börtönlevelek címmel
1999-ben jelent meg.
A Szentek közössége című művében a keresztény közösségek titokzatos
értékét kutatja Bonhoeffer. A keresztények fizikai jelenlétét kimondhatatlan erő- és örömforrásnak mondja, felhívja a figyelmünket a közösségünkért való szüntelen hálaadás szükségességére. Amikor e gondolatokat fogalmazta még nem tudhatta, hogy élete végén, börtönévei alatt
nélkülöznie kell a testvéri közösséget. A keresztény közösség kritériuma, hogy Jézus Krisztus által és Jézus Krisztusban áll fenn. Krisztus akaratából van szükségünk egymásra, őáltala találunk egymásra és – ami a
legelképzelhetetlenebb – „Jézus Krisztusban Isten öröktől fogva kiválasztott, a múló időben elfogadott, és mindörökre egyesített minket.”
Krisztus a hitünket akarja erősíteni testvéreink hite által. De az emberi
viszonyokra jellemzően az egyházon belül sincs békesség Krisztus nélkül, sem ember és Isten, sem ember és ember között. Krisztus az egyetlen közbenjáró minden viszonylatban. Az egyházhoz tartozásunk Krisztus testében való részességünket jelenti, ez az alapja a Krisztus-követők
időbeli és földrajzi távolságokon átívelő egységének. Bonhoeffer filozófiai módon fejtegeti az ember tökéletes közösség utáni vágyát, ami sokszor csalódást, elégedetlenséget okoz, és rávilágít a pszichikus és a pneumatikus közösség közötti különbségre. A keresztény közösség nem
hasonlítható semmilyen emberi társasághoz, ez pneumatikus közösség,
a Szentlélek által. A keresztény közösségekben nincs közvetlen kapcsolat a testvérek között, hanem minden esetben Krisztus áll közöttünk. Ez
teszi lehetetlenné a testvérek közötti ellenséges érzéseket, a versengést,
az uralkodási vágyat. Az elméleti, filozófiai gondolatokon túl a Szentek
közössége egészen hétköznapi, gyakorlati javaslatokkal is segíti a keresztény mindennapokban helytállni kívánó kiválasztottakat.
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DIETRICH BONHOEFFER
A Követés című művében a Hegyi Beszéd verseinek magyarázatát
adja, a Krisztus követését vállaló ember számára útmutatásként a
modern, szekularizált világban. Radikális szigorúan hangzó gondolatait nem a törvény könyörtelensége határozza meg, hanem Krisztus
végtelen kegyelme, és erőt adó szeretete. A kegyelem azonban – bár
számunkra ingyenes – nem olcsó mulatság, Isten drága árat fizetett
érte. „Ebben az egyházban a világ olcsón elleplezheti bűneit, nem
bánja meg azokat, és nem is óhajt igazán szabadulni tőlük. Az olcsó
kegyelem ezért egyenlő Isten élő igéjének, Isten igéje megtestesülésének tagadásával.”
Isten kegyelme Krisztus követésére hív, ami nem lehet részleges,
időleges, az életnek csak egy területére korlátozódó. Krisztus követése az egész életet meghatározza az anyagi dolgokhoz és embertársainkhoz való viszonyunktól kezdve, a társadalomban és az egyházban elfoglalt helyünkön át a gyümölcstermő küldetésünkig. Az olcsó
és drága kegyelem fogalma könnyen félremagyarázható, de
Bonhoeffer nem az egyedül kegyelemből való megigazulás elvét
vonja kétségbe, hanem éppen az életet mentő kegyelem értékét
teszi a helyére. A Krisztus által megváltott ember természetes útja –
amiről ma is könnyen megfeledkezünk – a tanítványság, a hálás
Krisztus követés, annak minden kényelmetlenségével, szenvedésével és áldásával, örömével együtt. Hiszen Jézus komolyan mondja:
„Az én igám kedves és az én terhem könnyű.”
Bonhoeffer erősen félreérthető kifejezése a „vallástalan kereszténység” utolsó írásaiban olvasható, és a fiatalon mártírhalált halt teológus már nem kapott időt e gondolat bővebb kifejtésére. Bonhoeffer
családjából hozott szellemi öröksége, az általa nagyra becsült Karl
Barth teológiája és a huszadik század szekularizált világa mind hatással voltak a késői írásaira. Barth bálványimádással mondja egyenértékűnek az ember vallásos Isten keresését, szemben az isteni önkijelentés, a kinyilatkoztatás befogadásával. Bonhoeffer a vallástalan
kereszténységet látta az Egyház jövőbeli formájának, ezzel egyértelműen és egyedül Krisztust helyezi a kereszténység középpontjába.
Nem fogadja el a kereszténység és a világ kettéválását, a kereszténység világból való kiszorítását. Igényt tart a teremtett és Krisztus által
megváltott világra. Éppen ezért nem fogadhatja el, hogy a keresztények önként kivonuljanak a világból, és bezáruljanak a maguk vallásos világába. Bonhoeffer keresi azt a nyelvet, módot, hogy a keresztények a világban élve, a világ számára érthetően beszéljenek, éljenek, ragaszkodjanak Krisztushoz.
Bonhoeffer gondolatainak időszerűségét bizonyítja, hogy ez a törekvés a posztmodern huszonegyedik században még sürgetőbb. Az
Egyház feladata, hogy Krisztus testeként láthatóan és megérthetően
jelen legyen a világban, a társadalomban. A keresztények feladata,
hogy Krisztus hiteles követőiként láthatóan jelen legyünk a társadalomban. Nem engedhetjük akciós, érték-csökkent termékké alacsonyítani a drága véren szerzett üdvösségünket.
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VONJ SUGARADBA
► WEÖRES SÁNDOR

Vonj sugaradba Istenem!
mint madár a fészkére, szállnék hozzád,
de látod, a rét örömei közt
elpattant a szárnyam csontja.
Végy kosaradba Istenem!
mint hal a horogra, sietnék hozzád,
de látod, a gyürüző mélynek
rám-tekeredett ezernyi hínárja.
Lelkemet mért áztatod
maró-lúgban évek óta,
ha sose végzel a mosással?
Kondérodban a tüzes lé
minek fortyog körülöttem,
ha sohase puhulok meg?
Mit akarsz szőni belőlem,
ha mindig szétmállok, mint a szecska;
Gonoszaid megtérnek, de hozzám
sose jön el a te országod.
Szívemet kétféle húzás tépi,
egyre lyukasabb, egyre zavartabb –
ládd-e, sokszor már azt se tudom,
melyik a te horgod zsinegje
s melyik a mélység inda-köteléke.
Vonj hevesebben! ön-erőmből
nem jutok én soha hozzád.

► 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 ► ELŐFIZETÉS 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

