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A metodista ifik országos imalánca  
a 2009-es évben kezdett el mőködni.  
Minden ifi kapott egy másik csapa-
tot, amelyért egy éven keresztül  
végzett kitartó ima szolgálatot, s  
épített aktívabb partneri kapcsola-
tot. Egyes helyeken ebbıl az imád-
ságos kapcsolódásból találkozókra  
is sor került. Kívánjuk, hogy az idei 
évben egyre több helyen átérezzék  
a másikért érzett felelısség súlyát 
és felfedezzék a másik szolgálatá-
nak örömeit!  

►►► IFI ORSZÁGOS IMALÁNC 
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AAAAZZZZ    IMAIMAIMAIMA    ––––    AMIAMIAMIAMI    
► HORVÁTH ESZTER (SZEGED)  
 
 
 
Azon gondolkodtam egyre csak, hogy milyen fantáziadús címet is le-
hetne kitalálni ennek az irománynak. A téma adott volt: imádság, az 
ima. Gondolkoztam, próbáltam valamilyen emléket előkotorni, hátha 
hallottam ezzel kapcsolatban valami nagyon jót. De hiába. Aztán bele-
kapaszkodtam a szóba, és addig csűrtem-csavartam, míg rá nem jöt-
tem, hogy visszafelé olvasva az ima annyi, mint: ami. Na jó, ezzel nem 
vagyok előbbre, gondoltam én. De aztán eszembe jutott valami. Az 
ima, igenis nagyon fontos ami. Az ima az, ami összeköt Istennel, hi-
szen ez a Vele való kapcsolatunk alapja. Az ima, ami kapcsolatot te-
remt az emberek között, közös imádságok során. Az ima, ami lehető-
séget ad a másik ember segítésére, ami nekünk is segít, ha bajban 
vagyunk, amit Isten is szívesen hall. Az ima az, amire az Úrjézus is 
külön figyelmet szentelt, hogy Tőle tanuljuk meg. 
 
Érdekes, hogy pont az imádságról kell írnom, nekem, akinek akkora 
harc volt az, hogy hangosan is kimondja kéréseit, hálaadásait egy-egy 
közös imádság során. De Isten mára adott elég erőt és bátorságot 
ehhez! 
 
Biztosan tudom, hogy voltak emberek, akik imádkoztak ezért, (és 
imádkoznak ma is) értem. Különösen jó megtapasztalás volt az, mi-
kor egy-egy vizsgára menve tudhattam, hogy nem vagyok egyedül, 
hiszen sokan mondták, írták e-mailben, sms-ben, hogy „szurkolnak” 
értem! (ez egy szegedi kifejezés az imádságra.. Talán ezért is jött létre 
nálunk, Szegeden az imalista. Ez egy vizsgaidőszakokban élő táblázat, 
amiben mindenkinek a vizsgáit feljegyezzük, hogy ki miből vizsgázik 
az adott a napon. Így nem csak úgy nagy általánosságban gondolha-
tunk a „vizsgaidőszak áldozataira”, hanem tehetünk is valamit értük. 
(Ennek valódi, kézzel fogható eredménye van, amit a Szegeden tanu-
lók indexében le lehet ellenőrizni!  
 
De vannak olyan csodák is, amiket talán rajtunk kívül senki nem is-
mer, senki nem tud róluk. Olyan apró – de az én életemben igen je-
lentős – dolgokra gondolok, mint a reggel elmormolt „Istenem, hadd 
érjek be időben” mondatok, melyekre 5 perc múlva válasz érkezik egy 
épp időben megérkező villamos képében, ami, bár zsúfolásig telve 
van, engem még elbír befogadóképessége. Sokan ezen bizonyára el-
mosolyodnak, rosszabb esetben csóválják fejüket, de szerintem Isten 
az ilyen imádságokra  igenis figyel, és Neki nem túl hétköznapiak ah-
hoz, hogy meghallgassa ezeket. 
 
Persze ez sem csak az én saját „röpke fohász”-aim miatt van. Hiszen 
van egy valaki az ifiben, aki egy egész évig csak értem imádkozik, mi-
vel minden ifitag év elején kihúzott egy valakit, akiért egész évben 
felelőséggel tartozik. Az, hogy ennek is van értelme, onnan lehet tud-
ni, hogy a levlistán időnként megjelenik egy pár sor, amiben valaki 
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beszámol arról, hogy nem tudja ki imádkozik érte, de na-
gyon jól csinálja! Számomra pedig, ez akkor érezhető, ha 
valami olyan dolog teljesül, amiről még álmodni sem mer-
tem volna, (hát még imádkozni!) mondván, ez már túl sok 
lenne. De újra és újra megtapasztalom, hogy Istennek sem-
mi nem túl sok, és semmi nem lehetetlen! 
 
Az első MIX napon, amint részt vettem (2008-ban) mi sze-
gediek, a Dombóvári Ifit húztuk. Imádságban „kellett” hor-
doznunk őket. Ezt egy kissé megnehezítette, hogy nem 
mindenkit ismertünk közülük, és ők sem igazán ismertek 
minket. Ezért 2009 májusában ez a „probléma” megoldó-
dott, mikor meghívtuk őket Szegedre. Istennek hála, 3 ál-
dott napot tölthettünk együtt. Ismerkedtünk egymással, és 
azzal a hatalmas Istennel, aki, bár ismeri a szükségeinket, 
kéréseinket, kívánságainkat, mégis örömmel veszi, ha hoz-
zá fordulunk és Elé visszük minden dolgunkat. Így újult 
erővel „harcolhattunk” tovább értük. Szorosabbá vált a két 
ifi kapcsolata, és bíztató volt azt tapasztalni, hogy a na-
gyobb és személyesebb gondjaikat is ránk merték bízni, 
kérték a segítségünket, imáinkat. 
 
Azt hiszem az idei tavaszi csendesnap is óriási bizonyság 
volt a szegediek számára. Sok gond, és probléma adódott, 
sokáig az is kérdéses volt, hogy valóban marad e helyszín-
nek Szeged, de ezt is lehetett az Úr elé vinni. És ezt nem 
csak mi, szegedi ifisek tettük, de sokaktól kaptunk bátorí-

tást az ország más közösségeiből, hogy imá-
ban hordoznak minket, és a csendesnapokat! 
Így hétfőn, az ifihétvége utolsó napján 
megint kihúzták egymást a körzetek! Mi a 
felsőerdősori ifit húztuk, akiknek reméljük, 
segítségükre lehetünk. És mindenkit bátorí-
tok az imádkozásra, és az imakérések elmon-
dására az ige szavaival:  
 
„Az iránta való bizalmunk pedig azt jelenti, 
hogy ha valamit az ő akarata szerint ké-
rünk, meghallgat minket. Ha pedig tudjuk, 
hogy bármit kérünk, meghallgat minket, 
akkor tudjuk, hogy már megkaptuk, amit 
kértünk tőle.” (1Jn 5,14-15) 
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NNNNEMZETKÖZIEMZETKÖZIEMZETKÖZIEMZETKÖZI    MISSZIÓSMISSZIÓSMISSZIÓSMISSZIÓS    CSAPATBÓLCSAPATBÓLCSAPATBÓLCSAPATBÓL        
JÖTTEMJÖTTEMJÖTTEMJÖTTEM, , , , MESTERSÉGEMMESTERSÉGEMMESTERSÉGEMMESTERSÉGEM    CÍMERECÍMERECÍMERECÍMERE............    
► CSÁSZÁR JUDIT (CHEMNITZ, NÉMETORSZÁG)  
 
 
 
A projekt neve: Internationales Missionsteam (IMT), helyszín:  Chem-
nitz, Németország, idötartam: 2009. szeptember 01. – 2010. június 
30., tagok: Maria Baumgartl (19), Steven Boucher (21) és jómagam 
(23). Az IMT életre hívója az EMYC (Európai Metodista Ifjúsági Bizott-
ság, támogatója a Bethanien Krankenhaus Chemnitz és a chemnitz-i 
Erlöserkirche. 
 
Az IMT-rıl tavaly májusban Ellefeldben hallottam, amikor az ottani, 
Kelet-Németországi Évi Konferencián (OJK) vettem részt. Találkoztam 
a projekt vezetıjével Barry Sloannal és a tavalyi csapat három tagjá-
val, de Stevennel pont nem, mert ı éppen otthon volt Belfastban. 
Természetesen már akkor megdobbant a szívem és álmodoztam ar-
ról, hogy milyen jó is lenne a következı csapatban részt venni, de 
nem hittem volna, hogy ez valóban valósággá fog válni. Az eddigi itt 
töltött idı alatt megtanultam, hogy Isten valóban a meglepetések ki-
apadhatatlan forrása. Persze ezt sok minden korábban is alátámasztot-
ta. Szeptember 5-én érkeztem. A legelsı benyomásom az volt a társa-
imról, hogy mindketten szemüvegesek és Steven tipikus ír a maga 
vörös hajával és szeplıivel. A beilleszkedés kicsit lassabb volt, de szá-
momra meglepı módon nem küzdöttem honvággyal, természetesen 
mindenki hiányzott, de kevésbé, mint ahogyan számítottam. Steven 
tavaly is az IMT tagja volt és nyáron úgy döntött, hogy marad még egy 
évet. Ennek az volt az egyik oka, hogy lekéste az egyetemi jelentkezé-
si határidıket. Szóval neki ismerıs volt már a terep és Mariaval talál-
kozott Belfastban a nyár folyamán. Így az elsı pár hétben kicsit kívül-
állónak éreztem magam, de sikerült viszonylag gyorsan összeszok-
nunk. A lakótársaimról annyit, hogy Maria a tipikus ellentétem, egy 
nyugtalan, kicsit vadóc, beszédes lány és Steven focimániás, nagyon 
laza és kicsit hanyag típus. Így lakunk már fél éve kisebb-nagyobb súr-
lódásokkal együtt. 
 
A hetünk hat munkanapból áll, keddtıl vasárnapig vagyunk 
„szolgálatban”, a hétfı pedig a pihenınap. A szolgálati körzetünk 
nem korlátozódik Chemnitzre, hanem társul hozzá két kisebb város, 
Flöha és Augustusburg is. Kedden reggel 8.00kor megbeszéléssel in-
dul a hét. Barryvel és Katjaval (flöhai lelkészgyakornok) reggeli köz-
ben összegezzük az elmúlt hetet és megtervezzük az elıttünk állót. 
Reggeli után Tea(m)Time ideje alatt pedig elosztjuk egymás között a 
feladatokat. Kéthetente kedden délután Augustusburgan vagyunk, 
ahol a gyülekezet kávézójában kinyit a KinderCafé. Kisgyermekes 
anyukák jönnek a gyerekeikkel és az anyukák pár órát beszélgethet-
nek, amíg a gyerekek színeznek és játszanak. Itt mi csak, mint felszol-
gálók vagyunk jelen, akiknek az a feladata, hogy mindenkit kiszolgál-
janak. Olyan anyukák is eljönnek, akik egyébként nem járnak isten-
tiszteletre és ez már ajándék, hiszen mindenki tudja a városban, hogy 
a kávézó másik fele az istentiszteletek helyszíne. 
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Kedden este a lakásunkban házikör van, az emeleti kollégiumban lakó 
diákoknak és FSJlereknek (önkéntesek a Bethanien Krankenhausban), 
valamint a chemnitzi ifibıl is járnak hárman. Ami nagyon hiányzik min-
den ifis programból az az éneklés. Aki ismeri, annak nem kell bemutatni 
a Himmelweit címő ifis énekeskönyvet, kb. 200-250 ének van benne, de 
minden alkalommal ugyanazokat énekeljük és két-három énekkel után a 
németek már bıven megelégednek. Hiányzik a Vili Balázs-féle dicsıítés. 
 
Szerdán délután Flöha-ba megyünk, ahol egy az evangélikusokkal együtt 
bérelt lakásban Kirchenclub van 15.30-18.00 között. Egy különbség az 
otthoni viszonyokhoz (most általánosítok, gyülekezete válogatja, hogy 
megerısítem-e ezt vagy sem), hogy itt gyakoribb a felekezetközi együtt-
mőködés. Flöha kis város és észre vették a gyülekezetek, hogy úgy tud-
nak valamit tenni a hátrányos helyzető gyerekekért, ha összedolgoznak. 
A Kirchenclub Flöha panel negyedében van, ahol a gyerekek többségé-
nek szülei nagyrészt alkoholisták, munkanélküliek vagy nagyon szerény 
körülmények között élnek.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Csütörtökön ismét Flöha-ban vagyunk. Ekkor az ottani metodista temp-
lomban van Jungschar, kb. olyan mint egy vasárnapi gyerekóra. Nemcsak 
a német ifisek, de a gyerekek se nagyon énekelnek. Itt nincs Pintér Béla 
vagy Pillangó, ha lehetnék... és Maria sem ismer gyerekdalokat. Játszunk 
és minden alkalommal van egy bibliai történet. Karácsonyig a bibliai álla-
tokat vettük, azóta pedig a bibliai hısökkel foglalkozunk. Ide leginkább a 
gyülekezeti gyerekek jönnek, de vannak gyerekek, akik a Kirchenclubba 
és ide is járnak. 
 
Jungschar után 18.00kor kezdıdik az ifi. Ez egy elég kicsi csoport. Ha 
mindenki eljön, akkor vagyunk összesen nyolcan. Pénteken reggel 
7.15tıl a kórház kápolnájában áhítat van a szomszédos egészségügyi is-
kola diákjainak. Ezt olykor mi tartjuk, de általában a kórház lelkésze. 
Pénteken délután „Sport, Spiel, Spaß, Spaghetti” programunkat tartjuk 
egy tornateremben, abban a kerületben, ahol a templom is van. Ebben a 
projektben két másik gyülekezet önkénteseivel dolgozunk együtt. Chem-
nitz-Hilbersdorfban ez az egyetlen kifejezetten 6-12 éveseknek szóló 
program. İsszel, amikor elindítottuk a projektet, nagyon kicsi volt az 
érdeklıdés. Akkor Barry azt mondta, hogy vagy szervezünk egy nagysza-
bású karácsonyi ünnepséget a gyerekeknek, amivel ezt a programot rek-
lámozzuk vagy abbahagyjuk.  
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Így karácsony elıtt pár héttel kiosztottunk 2000 (!) szórólapot a kerület-
ben és azóta minden pénteken kb. 20 gyerek jön el. A tornaterem egyik 
felében a fiúk fociznak, a másikban a lányok fogócskáznak vagy tornáznak, 
minden az elıtérben lehet barkácsolni, kreatívkodni és a másfél órát egy 
közös uzsonnával zárjuk. Este az Erlöserkircheben találkozunk a chemnit-
zi fiatalokkal. Az itteni ifi átlagéletkora talán eléri a 18-t. Egy fiatal és na-
gyobb csapat, mint a flöha-i. Tegnap tízen voltunk és mindenki azt kér-
dezte, hogy mi ez a pangás. Nehéz nekik témával készülni, ami lekötné a 
figyelmüket. Havonta kétszer mi viszünk témát, egyszer valaki közülük és 
a havi utolsó péntek mindig egy lazább alkalom. 
 
Szombatonként változatos a program: havonta egyszer cserkészkedünk 
10.00-15.00 között. Itt nem mi vagyunk a vezetık, csak mint segítık ve-
szünk részt rajta és nem is vagyunk igazi cserkészek. Érdekes módon eze-
ken az alkalmakon több a nem gyülekezeti gyerek. Ugyanebben az idı-
pontban, de másik szombaton van Boomerang Flöha-ban. Egy téma köré 
játékokat, feladatokat találunk ki, közösen ebédelünk és délután játszunk 
vagy mesét, filmet nézünk. Eddigi témáink: Utazás Egyiptomba, Mesék 
világa, English-Tag, de szánkózni is voltunk. Alkalmazkodunk a gyerekek 
létszámához és aktuális kedvéhez. Havonta egyszer Augustusburgban csa-
ládi délutánt ünnepelünk. Ebben a körzetben több a kisgyermekes család. 
Ènekelünk, Steven ír általában egy történetet a gyerekeknek, 
kreatívkodunk és együtt sütizünk.  
 
Ha eddig arról írtam, ami mőködik és jó a fogadtatása, akkor illı arról is 
írnom, amit sajnos abba kellett hagynunk. A tavalyi csapat kéthetente elin-
dította a Saturday Night Live (SNL) estéit Augustusburgban. Ilyenkor 19-
.00-22.00 között kinyitott a kávézó és meghívtak egy együttest, kvíz estét 
vagy tehetségkutató versenyt rendeztek. Ezekre az alkalmakra leginkább a 
chemnitz-iek utaztak el Augustusburgba. Ebben az évben próbálkozunk 
karaokéval, kvíz estével, filmvetítéssel, de minden egyes SNL után csaló-
dottan jöttünk haza, mert alig jött el valaki. Valamikor a tavalyi év végén 
született a döntés, hogy áttesszük Chemnitzbe ezeket a szombat esti prog-
ramokat. Újult erıvel, ötletekkel vágtunk bele ismét a szervezésbe. De két 
este után feladtuk. Nem volt érdeklıdés. Ezentúl havonta egyszer a körzet 
ificsoportjai élvezhetik a Friday Night Live programjait. Jövı hét péntekre az 
otthoni Beugróhoz hasonló improvizációs estével készülünk. 
 
Vasárnaponként a három gyülekezet valamelyikében vagyunk, de legin-
kább a chemnitziben. Kb. 80 fıs és nagyon befogadó gyülekezet. Kevés 
olyan vasárnapunk volt eddig, amikor ne hívtak meg volna valahova ben-
nünket. A fiatalokkal tartottunk már ifi istentiszteletet is, Flöha-ban pedig 
március 14-én én prédikáltam. Vasárnap esténként havonta egyszer angol 
nyelvő istentisztelet van a templomban. Szeretem ezeket az alkalmakat, 
mert sokat énekelünk és sok fiatal jön a város más gyülekezeteibıl is. Álta-
lában Barry prédikál, de ha szolgálati úton van, akkor Steven.  
 
Nagyjából így néz ki egy hetünk. Van, amikor lazábbra jön ki minden, van, 
amikor egyik helyrıl igyekszünk a másikra. De az idı nagyon gyorsan te-
lik. Húsvét is elmúlt már és mindjárt vége lesz a tíz hónapnak.  
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Megerısödött bennem az is, hogy magyarokkal mindenhol lehet 
találkozni. Februárig jártam egy finn kurzusra szerdán esténként, 
ahol magyar volt a tanárnı, méghozzá eredetileg szegedi. Az ön-
kéntesek között, akik a kórházban dolgoznak, pedig van egy gyıri 
lány, akit hetente kétszer németre tanítok. Kikapcsolódásként be-
iratkoztam az itteni könyvtárba. Kisebb mint a TIK, de nagyon sze-
retem, mindent ki lehet hozni (könyv, újság, CD, DVD) és egyszer-
re 30 (!) dokumentum lehet az embernél. Sokat sétálok és bicikli-
zek és örülök végre a jó idınek. Szeretem a belvárost és az itteni 
operaház elıadásait. Amíg itt vagyok szeretnék még elmenni pár 
városba és természetesen Berlinbe is, elmaradhatatlan.  
 
Köszönöm az imádságokat, a leveleket, érzem, hogy a helyemen 
vagyok. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

   Szerkesztıségünk    Szerkesztıségünk    Szerkesztıségünk    Szerkesztıségünk     
   e   e   e   e----mailben vár mailben vár mailben vár mailben vár     
   az ifiktıl bármilyen    az ifiktıl bármilyen    az ifiktıl bármilyen    az ifiktıl bármilyen     
   híradást és beszámolót!      híradást és beszámolót!      híradást és beszámolót!      híradást és beszámolót!       
    
   E   E   E   E----mail cím: mail cím: mail cím: mail cím:     
    

            KHALEDKHALEDKHALEDKHALED@@@@VIPMAILVIPMAILVIPMAILVIPMAIL....HUHUHUHU    
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NNNNOÉOÉOÉOÉ    BÁRKÁJABÁRKÁJABÁRKÁJABÁRKÁJA    
► NET FORRÁS 
 
 
 
MINDEN AMIT TUDNOD KELL AZ ÉLETBEN,  
ARRA MEGTANÍT NOÉ BÁRKÁJA. 
 
 
  
1. NE KÉSD LE A HAJÓT. 
  
2. EMLÉKEZZ, MIND UGYANABBAN A HAJÓBAN VAGYUNK! 
  
3. TERVEZZ ELİRE. AKKOR SEM ESETT AZ ESİ,  
AMIKOR NOÉ MEGÉPÍTETTE A BÁRKÁJÁT. 
  
4. TARTSD JÓ KONDIBAN MAGADAT. MIKOR 60 ÉVES 
LESZEL, LEHET, HOGY VALAKI FELKÉR EGY NAGY DOLOGRA. 
  
5. NE TÖRİDJ A KRITIKÁKKAL.  
CSAK CSINÁLD MEG A MUNKÁT, AMIT MEG KELL CSINÁLNI. 
  
6. A JÖVİDET ÉPÍTSD MAGASRA. 
  
7. A BIZTONSÁGOD ÉRDEKÉBEN MINDIG PÁRBAN UTAZZ. 
  
8. A SEBESSÉG NEM MINDIG SZÁMÍT.  
A CSIGA ÉS A PÁRDUC IS UGYANABBAN A HAJÓBAN VAN. 
  
9. HA STRESSZES VAGY, LEBEGJ KICSIT. 
  
10. EMLÉKEZZ: A BÁRKÁT AMATİR, 
A TITANICOT PEDIG PROFIK ÉPÍTETTÉK. 
  
 
+1. NEM SZÁMÍT A VIHAR,  
HA ISTENNEL VAGY, A VÉGÉN MINDIG VÁR A SZIVÁRVÁNY.  
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VVVVÉDÉDÉDÉD----LLLLELKELKELKELK    
► SZLOVÁK KATALIN (SZEGED) 
 
 
 
Tavaly két szép hivatás között választottam. Védını vagy lelkész? Mindkettı 
jó útnak tőnt, éppen ezért nehéz döntés volt. Melyik volt Isten akarata?  
 

„Ne félj, és ne rettegj, mert veled van Istened, az Úr,  
mindenütt, amerre csak jársz.” (Józsué 1, 9) 

    
    
A történet kb. 38 évvel ezelıtt kezdıdött. Szüleimnek már volt egy lányuk, és 
imádkoztak egy fiúgyermekért, akibıl majd lelkész lesz. 10 év után megszüle-
tett várva várt bátyám, aki Isten szeretetét közvetíti sokak számára, viszont 
polgári foglalkozást választott. 7 év elteltével „véletlenül” megfogantam én. 
 
15 éves koromban tértem meg, amiben bátyámnak nagy szerepe volt. A kö-
zépiskolában már éreztem Isten hívását a lelkészi szolgálatra, de megijedtem 
a feladattól. Féltem és alkalmatlannak tartottam magam arra, hogy kiálljak az 
emberek elé, és szíveket megnyitó módon prédikáljak. Próbáltam meggyızni 
magamat arról, hogy Isten ezt nem kívánhatja tılem, vannak erre megfele-
lıbb személyek is, akiknek szónoki tehetségük és bátorságuk van. Szüleim 
sem ösztönöztek túlságosan, hiszen édesanyám szerint egy „nıi lelkész, nem 
tud, úgy szolgálni az Úrnak”. 
 
A pályaválasztási határidı elıtt 2 héttel nıvérem tanácsára beadtam a jelent-
kezésemet a védını szakra. Elvégre szeretek a gyerekekkel foglalkozni, így 
védhetem az egészségüket, és valószínőleg munkalehetıségem is lesz. Fel is 
vettek Szegedre, ahol Horváth Zsuzsi évfolyamtársam meghívott egy evange-
lizációs ifjúsági órára, ami nagyon megragadott. Elkezdtem rendszeresen 
részt venni ezeken az alkalmakon, ahol a közösség szeretettel fogadott. Így 
kerültem a Szegedi Metodista Ifibe. Az ifjúság tagjainak rendkívül mély hite, 
Istent szolgáló szeretete, példamutató és bátor tanúbizonyság tévı élete ren-
geteget jelentett hitem növekedésében. Sokat változtam, formálódtam nekik 
köszönhetıen. Folyamatosan erısödött az Istennel való kapcsolatom. 
 
2009 tavaszán felmerült az a gondolat, hogy milyen jó lenne, ha otthon is 
mőködne egy ilyen keresztény ifjúsági kör. Így a fiatalok megismerhetnék, 
illetve közelebb kerülhetnének Istenhez, és nem a bulikban részegednének 
le. Védınıi gyakorlataim során és családomban is egyre világosabban láttam, 
hogy rengeteg testi betegség lelki okokra vezethetı vissza. Azaz az emberek 
Istennel, lelkükkel, és a környezetükben élıkkel nincsenek békességben, 
szeretetteljes közeli kapcsolatban. Ez pedig súlyosan rombolja a testi egész-
ségüket. Sokan a problémáik elıl a káros szenvedélyekhez menekülnek, és 
válnak azok rabjaivá. Az egyedüli megoldás és gyógyír viszont csak Isten ke-
gyelmében, Jézus megváltó szeretetében van. Védınıként nem beszélhetek 
Istenrıl, viszont lelkészként bizonyságot tehetek a Legnagyobb Orvosról. Aki 
képes mindenkinek lelki és testi egészséget adni, és egy örökké tartó boldog 
életet! 
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ELHÍVÁS 

Úgy éreztem az Úr lelkészi szolgálatra hívott el, csak középiskolában meg-
futamodtam mint Jónás. Imádkoztam, hogy mutassa meg akaratát. A 
hetesi Metodista Nyári Ifi Táborban erre kértem útmutatást, és áldásként 
kaptam a következı két igét: 
 
„Jól van, jó és hő szolgám, a kevésen hő voltál, sokat bízok rád ezután, 

menj be urad ünnepi lakomájára!” (Máté 25, 21)  
„Kövess engem!” (Máté 9, 9) 

 
 
Utána beszélgettem egy lelkésszel, szívem mélyén éreztem az elhívást, de 
még mindig féltem, alkalmatlannak tartottam magam, és kerestem a kifo-
gásokat. Kértem Isten megerısítését, amit a hitmélyítı táborban, és egy 
ıszi ifi óra alkalmával meg is kaptam:  
 

„Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti szám.”  
(Zsoltárok 51, 17) 

 
 
Olyan örömteli szabadság, békesség, boldogság Isten szeretetében és meg-
újító kegyelmében élni minden percben. Errıl nem hallgathatok, és sze-
retném, ha minél többen megtapasztalnák ezt. 
 
Jónás három napig volt a hal gyomrában, én tettem egy 4 éves kitérıt; de 
az Úr mégis megvalósítja terveit. Neki semmi sem lehetetlen. Most már 
látom az Atya vezetését. Elfogadom akaratát, és kész vagyok teljesíteni is. 
Tudom, az Úr meg fog adni hozzá minden szükséges képességet, erıt, 
bátorságot, feltételt. İ tesz alkalmassá, hogy a rám bízott feladatokat elvé-
gezzem. 
 
Jelenleg a kórház lelkészségen gondolkozom, így a védınıi tanulmányaim 
során szerzett ismereteimet is hasznosíthatnám, de ezt még nem súgták 
meg odafentrıl. A Szegeden töltött 4 évet pedig egyáltalán nem bánom, 
mert megismerhettem Isten áldott gyermekeit a metodista ifjúság tagjai-
ban. Akik fáklyaként egy tábortőzben egymás lángját folyamatosan erısítve 
az Úrért lobognak örökké. Nélkülük talán sohasem lett volna elég hitem 
és bátorságom ezt a döntést meghozni. Ezúton is köszönöm Nekik és a 
szegedi Gyülekezetnek szeretetüket, hitüket, imádságaikat, bizonyságtéte-
leiket, bátorításukat és mindent! Kívánom Isten világos útmutatását, gond-
viselését, és áldását Életetekre! 
 
 
 

„Menj el, és legyen a te hited szerint.”  
(Máté 8, 13) 
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krisztogramja, amely Jézus nevének görög krisztogramja, amely Jézus nevének görög krisztogramja, amely Jézus nevének görög krisztogramja, amely Jézus nevének görög 
kezdıbetőibıl áll.kezdıbetőibıl áll.kezdıbetőibıl áll.kezdıbetőibıl áll. 

3. (BEFEJEZŐ) RÉSZ 
 

JJJJÉZUSÉZUSÉZUSÉZUS    IDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAKIDENTITÁSÁNAK    ÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEIÖSSZEFÜGGÉSEI    
AAAA    NEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOKNEMZETSÉGTÁBLÁZATOK    FÉNYÉBENFÉNYÉBENFÉNYÉBENFÉNYÉBEN    
► KHALED A. LÁSZLÓ (SZOLNOK) 
 
 
 
6. A lukácsi nemzetségtáblázat6. A lukácsi nemzetségtáblázat6. A lukácsi nemzetségtáblázat6. A lukácsi nemzetségtáblázat    
 
 Lukács írásának „célcsoportjaként” a teológia rendszerint a pogány kereszténye-
ket határozza meg és üzenetének egyetemes tendenciáira világít rá. Ezt a hang-
súlyt rendszerint nemzetség−táblázatában is észrevételezik, mondván, hogy Luk-
ács nem áll meg a zsidók ısatyjánál, Ábrahámnál, hanem a sort az emberiség 
ısatyjáig, Ádámig vezeti el.29 Formai eltérésként jeleznünk kell, hogy Mátéval (és 
a zsidó hagyománnyal) szemben, Lukács a leszármazást a sor „végérıl”, Jézustól 
indítja el, ami az ókori népek családfáira jellemzıbb volt.30 A tartalmi és formai 
értékeléshez ennél azonban több fontos megjegyzést is hozzá főzhetünk.  
 
 A lukácsi lista felépítése mind formájában, mind tartalmában teológiailag egy-
szerőbbnek tőnik Máténál. Elhelyezkedését tekintve azt látjuk, hogy nem az 
evangélium indulási „pozícióját” foglalja el. A „lukácsi prológus” egy ajánlást 
tartalmaz, amely Keresztelı János és Jézus születésének ígéretével, azok betelje-
sedésével, Keresztelı fellépésével és kettejük találkozásával, Jézus megkereszte-
lésével folytatódik. Bizonyos értelemben azonban a lukácsi táblázat is hangsú-
lyos, felvezetı helyzetben áll: Jézus fellépésének elızményeként jelenik meg, 
közvetlenül a megkísértés elıtt.  
 
Határozottan elmondható, hogy általa Lukács is egy elızetes identifikálást hajt 
végre, nemzetségtáblázata Mátéhoz hasonlóan a jézusi azonosság bizonyos rész-
leteire hivatott rámutatni, s a fellépés elızményének szerves részét képezi. Az  
elızmények Máténál és Lukácsnál tulajdonképpen azonosak (nemzetség-
táblázat, Jézus születése, Keresztelı János, Jézus megkeresztelése, Jézus megkí-

sértése), csak tagolásukban mutatkoznak eltéré-
sek. Lukács listájának hangsúlyos jellegét – Mátéval 
ellentétben – az adja, hogy az „identifikációs soro-
zat” befejezı részében áll. Bár kétségtelenül ki-
emeltebb pozíciót jelentene, ha ténylegesen az 
utolsó helyet töltené be, vagyis a megkísértés után 
olvasnánk. Az elhelyezést valószínőleg a tartalmi 
okok indokolták (ld. ehhez az Általános megjegy-
zések Jézus két nemzetség−táblázatához címő 
részt).  
 
 
 
 

TANULMÁNY 
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A lukácsi tábla egyszerőbb formáját tükrözi a szerkesztési mód: a tizenhat 
versnyi hosszúságú felsorolás legelsı mondatában hangzik el egyszer a „fia” 
szó, amit a nevek birtokos jelzıvel történı folyamatos felsorolása követ. Luk-
ács Mátéval szemben nem tagolja látványosan a listát, mintha nem törekedne 
egy mélyebb értelem felmutatására. Ugyanakkor – mint már említettük – Dá-
vid és Ábrahám ennek a családfának is részese, ami tulajdonképpen azt is 
jelenti, hogy a lukácsi identifikálásban is megjelenik a két névhez kapcsolódó 
történelmi-teológiai mondanivaló. A számszimbolika azonban mintha mégis-
csak megmutatkozna.  
 
A 77 (7x11) nevet (a 78. Isten) tartalmazó lista – Grundmann megállapítását 
figyelembe véve – utalás lehet a teljesség, a beteljesedés elıtti állapotra, vagy-
is eszkatologikus üzenetet hordoz, ezzel ruházza fel Jézus személyiségét, aki a 
12. korszak elindítója. A hosszú, kibogozhatatlannak tőnı táblázat egy 
„szabályos  aszimmetriát” alkot, szerkesztett mő. Két szélsı pontján, egy 21-
es, és egy 42-es csoport kezdetén, illetve végén Jézust és Istent találjuk, amit 
középen egy „ismerıs” 15-ös csoport, a Dávidtól Ábrahámig tartó lista szakít 
meg. A 42-es szám „törtszámként” értelmezése ugyancsak a teljesség elıtti 
idıket hangsúlyozza. A számmisztika egyébként általában szerves része az 
apokaliptikának.31 A középsı genealógiai elem egyetlen ponton tér el Máté-
tól: Arni/Arám és Aminádáb közé Lukácsnál bekerült Admin neve. Figyelemre 
méltó megegyezés ez, amelyre a kommentárok ritkán hívják fel a figyelmet. A 
listát a következıképpen tagolhatjuk:  
 
 

JÉZUS İSEI KÖZT LUKÁCS A BÁRKÁT ÉPÍTİ NOÉT IS FELSOROLJA 
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I. 

Jézustól  
Dávidig 

 

II. 
Dávidtól  

Ábrahámig 

III. 
Ábrahámtól 

Istenig 

1. Jézus Dávid Táré 

2. József Isai Náhór 

3. Éli Obéd Szerug 

4. Mattát Boáz Reu 

5. Lévi Szalmún Peleg 

6. Melki Nahsún Héber 

7. Jannáj Aminádáb Selah 

8. József Admin Kénán 

9. Mattatiás Arni Arpaksád 

10. Ámós Heszrón Sém 

11. Náhum Fáresz Noé 

12. Heszli Júda Lámek 

13. Naggai Jákób Metusélah 

14. Mahat Izsák Hénók 

15. Mattatiás Ábrahám Járed 

16. Simei   Mahalalél 

17. Jószek   Kénán 

18. Jóda   Énós 

19. Jóhánán   Sét 

20. Résa   Ádám 

21. Zerubbábel   Isten 

22. Sealtiel     

23. Néri     

24. Melki     

25. Addi     

26. Kószám     

27. Elmadám     

28. Ér     

29. Jézus     

30. Eliézer     

31. Jórim     

32. Mattát     

33. Lévi     

34. Simeon     

35. Júda     

36. Jószef     

37. Jónám     

38. Eljákim     

39. Melea     

40. Menna     

41. Mattáta     

42. Nátán     
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A Mátéhoz hasonló szerkezető felosztás tartalmi értelmezésének fókuszában 
rendszerint Ádám áll. Bár Adolf Schlatter szerint már Máté is egymás mellé 
állítja Ádám teremtését és Jézus elküldését32, ez konkrét formában csak Luk-
ácsnál mondható el. David Gooding kommentárában a lukácsi gondosságról 
beszél, ahol a szerzı az „igazság egyensúlyának fenntartására” törekszik be-
mutatva, hogy a mennyei szó istenfiúi kinyilatkoztatása ellenére Jézus 
„köztudomás szerint” ember volt, József fia, vagyis Ádám leszármazottja. Az 
istenfiúság másik értelme kerül itt ismertetésre, azaz Jézus identitásának va-
lóságos emberi oldala.33 

 

A lukácsi listát azonban egyszerően az isteni küldetés hangsúlyozásaként is 
értékelhetjük.34 Már említettük, hogy a szakaszt Ádám vonatkozásában a jézu-
si identitás egyetemes jellegére, a pogányok felé való nyitásra szokták értel-
mezték. Itt azonban feltétlenül meg kell jegyeznünk, hogy az idegenek, a 
nık, a bőnösök szerepeltetése által Jézus mátéi családfája – véleményünk 
szerint – az egyetemes üzenetet, az üdvuniverzalizmust sokkal inkább vetíti 
elıre Lukácsnál.35 Ez utóbbi esetében talán helyesebb, ha Jézus identitásában 
az isteni eredető küldetést, vagy a Gooding által hangsúlyozott valóságos 
embert vesszük észre, illetve a Mátéval egyezı ábrahámi, dávidi vonalat emel-
jük ki. 
 
 A két névlista eltéréseibe kár lenne belebonyolódni. Adolf Schlatter szerint a 
lukácsi lista eltérésének magyarázataként az a válasz adódik, hogy Lukács 
idejében több táblázat is létezett Dávid házáról.36 További „megoldási lehetı-
ségeket” jelentenek a felmenık közötti  örökbefogadási, sógorházassági, stb. 
kapcsolatok feltételezése. Nem megalapozott az az elgondolás sem, amely 
szerint Máté Dávid házának hivatalos nemzetségtáblázatát, Lukács viszont 
József (vagy Mária) magánlistáját ırizte meg.37  
 
Összességében kétségtelenül igazat adhatunk Vladár Gábornak, aki szerint e 
táblázatok jelentısége nem annyira történeti, mint inkább teológiai.38 (Így 
például teológiai meghatározottságú eltérés lehet a Dávidot követı utód ne-
ve. Míg Máté itt Salamonra, s így a közvetlen királyi leszármazás mellett ta-
núskodik, Lukács Nátánnal folytatja a sort, aki a targumi hagyomány szerint – 
írja Grundmann – a prófétával azonos.39)  
 
    
7. Összegzés7. Összegzés7. Összegzés7. Összegzés    
    
 A 21. századra a teológia gyakorlatilag azonosult azzal az értékeléssel, hogy 
az evangéliumok sem modern, sem ókori értelemben nem történeti tudósítá-
sok, hanem egy sajátos mőfajt képviselnek.40 Feltétlenül érvényes ez az új-
szövetség nemzetségtáblázataira is, amelyek már József apjának nevében is 
eltérést mutatnak. A cél az üdvtörténeti jelentıségrıl szóló hitvallás elmon-
dása, a teológiai megfontolás. 
 
A névlisták kapcsán figyelembe kell vennünk az ókori gondolkodás jellegze-
tességeit is. A biblikus korban a név a „legszorosabban kapcsolódik viselıjének 
személyéhez, lényegéhez, tevékenységéhez”.41 Különös „értéke”, mélysége van 
tehát egy-egy névnek a Biblia világában, amit Jézus nevének „angyali ajánlása” 
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is kifejezésre juttat (Mt 1,21). A Josua beszélı név, jelentése szabadító, amely 
Jézus identitásának és a kibontakozó teológiának kulcsmotívumává vált. Jézus 
nevének és személye lényegének elválaszthatatlan összefonódásával tulajdon-
képpen a névvel kapcsolatos ókori zsidó gondolkodás hagyományát tartotta 
fenn a kereszténység. 
 
 A „név” gondolatkör kapcsán jeleznünk kell azt is, hogy a Biblia antropológiá-
jától a modern individualizmus távol áll, az egyes személyek individuális as-
pektusa, egyéni élettörténete csak a fontos, történelmi, teológiai jelentıségő 
személyek esetében kerül kiemelésre42 – írja Klaus Berger. Ez a momentum 
rávilágít arra a tényre, hogy a személyes élettörténettel bíró ısök jelenléte egy-
egy családfában igen kiemelkedı jelentıséggel bírt. Ráadásul a Berger értéke-
lése szerint, egy-egy ıs megemlítését a Szentírásban kifejezetten az azokhoz 
való „visszatérésnek” is tekinthetjük. A családfák a visszatekintı személyét eme-
lik ki, a korábbi személyek az ı megértését segítik.43     
 
 Jézus neve tehát identitást fejez ki, amelynek értelmezéséhez további nevek 
hívhatók segítségül. Amikor a korai kereszténység a Jézust megilletı címeket 
keresi – a teológia születésének idıszakában – a Krisztus-hit „gondolkodó, ér-
telmezı funkciója” bontakozik ki, amelynek központi témája Jézus személyé-
nek és mővének (halálának és feltámadásának) feldolgozása volt.44 Az esemé-
nyeket tekintve tulajdonképpen azt mondhatjuk: az ısgyülekezet neveket ke-
res, hogy a húsvét titkában megmutatkozó személyt értelmezze. A megilletı 
cím keresése, a megilletı név kutatása volt. A nemzetségtáblák névlistáinak 
hátterében ez az identitás vizsgálat áll.  
 
A biblikusok mind az „Ábrahám fia”, mind a „Dávid fia” kifejezést olyan tömörí-
tı, összefoglaló szókapcsolatnak tekintik, amelyek önmagukban utalnak Izrael 
történetére, Isten ígéreteire, a Messiás kifejezésére.45 Kétségtelenül ezek mellé 
helyezhetjük az „Ádám fia” kifejezést is. Csak megemlíteni tudjuk, hogy ez a 
teológiai tevékenység egyúttal egy jellegzetes tipológiai módszert is jelentett, 
amennyiben az „ószövetségi személyekben (…) Isten végidıbeli cselekvésének 
az elıre való kiábrázolásait”46 is figyelembe vették. E kifejezések az 1. század 
teológiájában kivétel nélkül a Jézus-identitás értelmezésének munkájához kap-
csolódtak.  
 
Ennek a feldolgozó, értelmezı munkának számos lenyomatával találkozunk a 
legkorábbi újszövetségi iratokban, amelyekre itt most csak utalni tudunk. Ki 
kell emelnünk, hogy e munka során Jézus mővének egyetemes jellege – Pál 
nyomán – legerıteljesebben az „Ábrahám fia” gondolatkörben kerül kifejezés-
re. Az 53-55 körül keletkezı Galata levél az Ábrahám utódának adott ígéret 
beteljesedését Jézusban ismeri fel (Gal 3,16). Az 56 körül íródó Római levél 
Ábrahámot a körülmetéletlenek atyjaként határozza meg – „ı mindnyájunk 
atyja” –, a kapcsolódást a „hitbıl való igazság” jelenti (Rm 4,9-16).  
 
Ádám és Jézus kapcsolatát ugyanebben a levélben inkább a szembeállítás jel-
lemzi, s nem a pogányok felé nyitást fejezi ki. „Egy ember által jött a bőn a vi-
lágba”, egy ember által sokan lettek bőnösökké”, de „egynek az engedelmessé-
ge által” lettek sokan igazakká is Jézusban (Rm 5,12.19). Az 55 körül íródó elsı 
Korinthusi levél szintén szembeállítva Ádámban halálról, Jézusban életrıl szól 
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(1Kor 15,22). A 80-90 körül keletkezett Zsidókhoz írt levél ugyancsak 
Ábrahám leszármazottainak Krisztus általi felkarolásáról szól (Zsi 2,16). 
Bár a hagyománynak része a dávidi leszármazás hangsúlya is (Rm 1,3; 
Apcsel 2,29-30; 13,36), a megfogalmazódó Jézus-identitásnak talán az vált 
legkevésbé központi részévé. Ezen gondolatok jegyében azt mondhatjuk, 
hogy az Újszövetség teológiájában Jézus identitását illetıen egy sajátos 
„Ádám-Ábrahám-Dávid mozgás” figyelhetı meg, amelynek a 90 körül írás-
ba foglalt két evangéliumi nemzetségtáblázat jellegzetes lenyomatát ké-
pezi.47 
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2010. MÁJUS 12-15. KÖZÖTT SZEKSZÁRDON ÜLÉSEZETT EGYHÁZUNK 78. ÉVI 
KONFERENCIÁJA. AZ ORSZÁGOS KÖZGYŰLÉSRE UTOLJÁRA KÉSZÍTETT JELENTÉST  
AZ IFJÚSÁGI BIZOTTSÁGOT EDDIG VEZETŐ SCHAUAERMANN PÉTER, AKINEK UTOL-

SÓ JELENTÉSÉT MOST LEKÖZÖLJÜK. VEZETŐI SZOLGÁLATAIT MEGKÖSZÖNVE KÍVÁN-

JUK ÉLETÉRE, MUNKÁJÁRA ISTEN MEGERŐSÍTŐ ÁLDÁSÁT, ÉS EGYHÁZI SZOLGÁLATAI-

NAK ÖRÖMTELI VÉGZÉSÉT. A 2010-TŐL FELÁLLÓ ÚJ IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG TAGJAI  
A KÖVETKEZŐ SZEMÉLYEK: 
 
EEEELNÖKLNÖKLNÖKLNÖK: : : :     
VIGH BENCE   
BIZOTTSÁGI TAGOK:  

MÜLLER IZABELLA, BOZSÓ ÁGNES, SZUHÁNSZKY ESZTER, GYURKÓ DONÁT  
EMYC KÜLDÖTT:  

SZUHÁNSZKY ESZTER 
A KONFERENCIA 25 ÉV ALATTI KÜLDÖTTEI:  

CSÁSZÁR JUDIT, SZTUPKAI KRISTÓF 
 

    
IIIIFJÚSÁGIFJÚSÁGIFJÚSÁGIFJÚSÁGI B B B BIZOTTSÁGIIZOTTSÁGIIZOTTSÁGIIZOTTSÁGI    JELENTÉSJELENTÉSJELENTÉSJELENTÉS 2010 2010 2010 2010    
► SCHAUERMANN PÉTER LEKÖSZÖNŐ BIZOTTSÁGI ELNÖK (BP. – ÓBUDA) 
 
 
 
1. Információk a bizottság mőködésével kapcsolatban1. Információk a bizottság mőködésével kapcsolatban1. Információk a bizottság mőködésével kapcsolatban1. Információk a bizottság mőködésével kapcsolatban    
 
Az ifjúsági bizottság idén zárta az elmúlt 4 éves ciklusának utolsó évét. Az elmúlt 1 
évben 3 alkalommal sikerült összeülnünk a bizottság tagjaival beszélgetni, egyeztet-
ni, tervezni. A bizottság munkáját segítı csapat folyamatosan végezte a feladatokat, 
a megválasztott bizottsági tagok mellett önkéntes segítık is részt vettek a tervezés-
ben, szervezésben. Szeretném megköszönni a bizottsági tagok elmúlt 4 éves mun-
káját, valamint azok fáradozásait is, akik 1-2-3 évre vállalták, hogy segítıként részt 
vesznek ebben a szolgálatban. 
 
 Az ıszi munkatársképzın kívül a bizottságnak sikerült megszerveznie minden, a 
korábbi évben kitőzött rendezvényt, tábort: a nyári családos tábor alatt volt ifjúsági 
program, majd a hetesi nyári ifjúsági táborban 50-en lehettünk együtt az egész or-
szágból. İsszel a Pesti ifjúság szervezésében MIX vándorcsendesnapra győltünk 
össze, szinte mindegyik ifjúságból érkeztek fiatalok. A téli tábort a Szolnoki körzet-
ben szervezhettük meg, nagy lelki élmény volt mind a résztvevık (50-nél több fia-
tal) mind a gyülekezet számára. Többen ott maradtak Szolnokon, hogy közösen 
ünnepeljék meg a szilvesztert a gyülekezettel. Márciusban Szegeden vettünk részt a 
tavaszi ifjúsági táborban - a szegedi ifjúság és a helyi lelkész házaspár munkájának 
köszönhetıen. 70 vehettek részt a három napos lelki programon. Köszönjük a gyü-
lekezetek sok segítségét, vendéglátását a táborok szervezésében, lebonyolításában. 
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Az elmúlt évben is voltak olyan ifjúsági programok, amelyeket nem a bi-
zottság szervezett: 2009-ben is volt hitmélyítı tábor Kismányokon Gyur-
kó József vezetésével, majd evangélizációs bevetés Kürtıspusztán. A MIX 
(Metodista Ifjúsági Közösségek Szövetség) újság a 2009-es évben is meg-
jelentet, novemberben pedig a MIX vándor csendesnapon vehettek részt 
a fiatalok. Egyházunk cserkészcsapata az elmúlt évben is aktív volt, július 
végén az İrségben táboroztak, a téli szünetben pedig rövid cserkészpor-
tyát tartottak Budakeszin.  
 
  
2. Célkitőzések2. Célkitőzések2. Célkitőzések2. Célkitőzések    
    
A bizottság számára meghatározott célok, értékek mentén igyekeztünk az 
elmúlt évben is a munkánkat szervezni, végezni. Az ifjúsági bizottság által 
kijelölt célok:  
 
1. helyi ifjúságok mőködésének támogatása, evangélium hirdetése és en-
nek segítése  
2. a fiatalok közötti találkozási lehetıség, kapcsolatépítés támogatása és 
az információáramlás segítése, 
3. táborok, találkozók szervezése és nemzetközi táborokon való részvétel 
támogatása.  
 
Az elmúlt évi jelentésben kiemeltük, hogy az evangélizációs jelleg erısíté-
sére szeretnénk figyelni, a korábbi célok megtartása mellett, az evangéli-
um hirdetését tartva a legfontosabb célnak. Hiszen nem tudunk a gazdag 
ifjúsági programokkal más módon versenyezni, mint a legfıbb értékünk-
re, Jézus Krisztus evangéliumára koncentrálva. Az elmúlt egy évben ezt 
próbáltuk meg szem elıtt tartani, és Istennek hála, több olyan alkalomra 
is visszaemlékezhetünk, amelyek ezeket az értékeket be tudták mutatni a 
fiatalok számára.  
 
Úgy gondolom, hogy ezt a jövıben is prioritásként kell kezelni, a legfon-
tosabb, hogy Jézusra mutató, mély és Isten központú legyen az ifjúsági 
szolgálatunk. Ez az, amit mi fel tudunk kínálni a fiatalok számára. Mind-
ezt persze fiatalosan, a modern technika, lehetıségek kihasználásával kell 
tennünk. A táborokhoz létrehozott spirituális feladatkör jól vizsgázott, a 
lelkészeink közül kikerülı spirituálisok nagyban erısítették a táborok 
lelki töltetét, erejét. A jövıben is szeretnénk ezt a fajta lelkészi jelenlétet 
megjeleníteni a táborokban, figyelve arra, hogy a spirituálisnak felkért 
lelkészeknek ne kelljen a tábor szervezésével bajlódnia, és teljes figyel-
mükkel a tábor lelki vezetésére tudjanak koncentrálni. 
 
 A bizottság számára kitőzött célok közül sikerült biztosítani a fiatalok 
számára a találkozási lehetıségeket, a hely ifjúságok közötti információ-
áramlást a táborokban. A helyi ifjúságok fejlıdésének segítésében, támo-
gatásában viszont nem sikerült változást elérni. Úgy érezzük, hogy ezen a 
területen nem tudtuk megadni mindazt, amire a köröknek talán szüksé-
gük lett volna támogatás, képzés, mentorálás formájában. Igaz ez az el-
múlt évre, és az elmúlt 4 évre is. 
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3. Javaslatok3. Javaslatok3. Javaslatok3. Javaslatok    
 
Az elmúlt 4 év tapasztalatai alapján azt javasoljuk a következı bizottság szá-
mára, hogy elsısorban ne színes programokkal akarja megnyerni a fiatalokat, 
hanem Jézus Krisztus evangéliumának folyamatos képviseletével, bemutatá-
sával jelenjen meg a fiatalok között. Közvetítse a Bibliai igazságokat érthetı, 
egyszerő és modern módon a fiatalok számára. Ebben lehet segítség a tábo-
rokhoz kapcsolódó spirituális funkció, amely az elmúlt évben elindult. 
 
 Egészséges, élı, fejlıdı ifjúsági munka dinamikus helyi ifjúsági körökön 
alapul. Ezért kiemelt fontosságú, hogy a helyi ifjúságok életét, mőködését, 
fejlıdését ne csak nyomonkövesse a bizottság, hanem azokat segítse, támo-
gassa, ösztönözze. Bár az elmúlt 4-8 évben ezen a téren nem tudtunk ered-
ményeket elérni, fontos feladat ez a bizottság számára. Sokat imádkozva, má-
sokkal konzultálva kellene az igényeket, lehetıségeket felmérni, és erre ötle-
teket, tervet kidolgozni az ifjúsági vezetık képzése, mentorálása területén. 
 
 Egyházunk ökumenikus, nyitott felekezet, amely szívesen látja és hívja az 
egyházon kívüli személyeket is. Bár ez a szemlélet érvényesül, mégsem tud-
juk megszólítani az egyházon kívüli fiatalokat – és van, hogy az egyházon 
belülieket sem. Ezen a területen is fejlıdni kellene, imádkozva, gondolkodva 
kideríteni, hogy ennek mi az akadálya, hogyan lehetne ifjúságunk (és tábora-
ink) olyan közeggé, amely képes vonzani és befogadni a külsı, akár egyházi 
háttérrel nem rendelkezı fiatalokat is. Lehet, hogy ehhez sok formát, beideg-
zıdést, megszokást kell félretenni, feláldozni, önmagunkon túllépni, és bár 
ez nehéz, a cél fontosabb, mint a megszokás, kényelem.  
 
 
Tini munka 
 
A tini korosztály speciális igényekkel, szükségletekkel bíró csoport, amely 
sajátos hangnemet, megközelítést, módszereket vár. Egy új tini munka kiépí-
tését tartjuk szükségesnek, olyan szemlélettel, amely képes megszólítani a 
mostani 10-12 és 18 év közötti generációt. A tini munka megszervezésére, 
koordinálására és vezetésére egy külön tini munkacsoport felállítását javasol-
juk az ifjúsági bizottságon belül. Ez a csoport összefogná a tinikkel kapcsola-
tos gyülekezeti munkát, a tinik igényeinek megfelelı anyagokat dolgozhatna 
ki, és táborokat is szervezhetne ennek a korosztálynak.  
 
 
4. Munkaterv4. Munkaterv4. Munkaterv4. Munkaterv    
 
A bizottság céljainak, mőködési keretének kialakítása az új bizottságnak és 
vezetıjének feladata a következı 4 évre. Úgy gondoljuk, hogy a korábbi cél-
kitőzések lefedik az ifjúsági munka fı területét, ezért a fı célok továbbvitelét 
javasoljuk, az új bizottságra bízva a hangsúlyok, kiemelt területek meghatáro-
zását. Ennek figyelembevételével az új bizottság számára az alábbi munkater-
vet javasoljuk:  

1. családi nyári tábor során ifjúsági programok szervezése 
2. nyári ifjúsági tábor (spirituális intézménnyel) 
3. ıszi munkatársképzı szervezése 
4. téli tábor szervezése 
5. tavaszi tábor szervezése 
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Szeretnénk ismét megköszönni az elmúlt egy évben (és a 4 évben) az ifjúsági 
munka, ifjúsági bizottság és helyi ifjúságok számára nyújtott minden anyagi, 
szellemi vagy egyéb segítséget, szolgálatokat, támogatást, imádságot. Kérjük 
a segítséget, támogatást, az imádkozó hátteret a következı évben is, helyi 
gyülekezetek szintjén és országos szinten is.  
 
 
 
 

Bizottsági mellékletBizottsági mellékletBizottsági mellékletBizottsági melléklet    
 
 
1. Tini munkacsoport a metodista egyházban 1. Tini munkacsoport a metodista egyházban 1. Tini munkacsoport a metodista egyházban 1. Tini munkacsoport a metodista egyházban –––– javaslat javaslat javaslat javaslat    
 
  
A 2009-es évi konferencia megbízta a gyerek és ifjúsági bizottságot, hogy 
gondolkodjon a tini munka jelenlegi szervezésérıl, igényeirıl. Ezen kívül 
feladat volt, hogy a késıbbi tini bizottság/munkacsoport alapjait lerakja, an-
nak feladataira, mőködésére, kereteirıl javaslatokat adjon. Az elmúlt évben 
az érintettek többször összeültek, beszélgetettek, és ennek a gondolkodás-
nak az eredménye az alábbi javaslat csomag. A csoport tagjai: Hajdúné Cser-
nák Erzsébet, Sztupkai Kristóf és Schauermann Péter. 
 
 
2. A tini munka fontossága 2. A tini munka fontossága 2. A tini munka fontossága 2. A tini munka fontossága –––– Miért kell tini munka? Miért kell tini munka? Miért kell tini munka? Miért kell tini munka?    
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a hittel kapcsolatos döntések egyre gyak-
rabban születnek a tini korosztályban, emellett ez a korosztály egészen más 
igényekkel, érettséggel jellemezhetı, mint a gyerekek vagy az ifjúság. Bár sok 
éve van gyerek és ifjúsági munka egyházunkban, a tinikkel való foglalkozás, 
vagy a serdülı munka sok helyen nem mőködik, és gyakran a gyerekeknél 
vagy fiataloknál gyakorolt formákkal próbáljuk ezt a korosztályt elérni. Mi-
közben ezekkel a „módszerekkel”, megközelítésekkel egyre kevésbé lehet a 
tiniket lekötni, ıket vonzó módon elérni. Különösen igaz ez a gyülekezeten 
kívül lévı, vagy nem a gyülekezetben felnövı, gyülekezetbe kívülrıl érkezı 
tinikre, de egyre inkább igaz ez a gyülekezetben felnövı tinikre is.  

 
 Kik a tinik? A tini korosztály a 10-18 év kö-
zötti fiatalok csoportja, amely jelentısen 
eltér az ennél kisebb gyerekektıl (a tinik 
nem szeretik, ha a gyerekek közé sorolják 
ıket), és az idısebb ifjúságtól. Mert még 
nem is olyan érettek, mint az ifjúság tagjai. 
A szakirodalom a tini korosztályon belül is 
elkülöníti a „kis tiniket” (10-14 évesek) és a 
„nagy tiniket” (15-18 évesek). Tekintve, 
hogy e két tini csoport tagjai, igényei is el-
térnek egymástól, amennyiben a munkatár-
sak és a tinik száma ezt megengedi, külön 
csoportban ideális a két tini korosztályban 
foglalkozni a fiatalokkal (külön a „kis tinik-
kel” és a „nagy tinikkel”.) 



 

►
 M
IX
 ú
jsá
g 
20
10
. á
pr
ili
s-m

áj
us
 

22222222    

TINI MISSZIÓ 

3. A javaslat3. A javaslat3. A javaslat3. A javaslat    
 
A tini munka erısítésére, új szemlélető tini munka bevezetésére van szükség 
egyházunkban. A tini munka során olyan vonzó célokat, tevékenységeket kell 
bevezetni, amely képes megfogni, lekötni ezt a korosztályt (nem a hagyomá-
nyos ifi órás megoldással, gyakorlattal), valódi közösséget teremteni nekik, 
ha lehet, valamilyen szolgálati lehetıséget kínálva fel számukra.  
 
A tinikkel való foglalkozás során speciális, az ı nyelvüknek megfelelı, élet-
helyzetükkel, fejlettségükkel összhangban lévı szemlélet átvételére és kiala-
kítására van szükség. Ez jelenleg hiányzik egyházunkból. Kiemelten fontos 
ez, ha a gyülekezet falain kívül élı tiniket szeretnénk megszólítani. Ezért me-
rült fel a tini munka megváltoztatása, bevezetése, felélesztése. Ennek segíté-
sére pedig egy, külön csak a tini munkával foglalkozó tini munkacsoport fel-
állítását javasoljuk. 
 
 
4. A „tini csoportok” víziója4. A „tini csoportok” víziója4. A „tini csoportok” víziója4. A „tini csoportok” víziója    
 
A víziónk egy olyan ideális állapot, aminek elérésére törekszünk. A tini cso-
port víziója: helyi gyülekezetben mőködı tini csoportok, amelyek képesek a 
gyülekezeten belüli és kívüli tini korosztályba tartozó fiatalokat (10-18 éves 
korig) összegyőjteni. Mindezt elkötelezett és felkészített munkások segítségé-
vel, valódi közösséget kínálva teszik, vonzó célokat, tevékenységeket felmu-
tatva Mindezt abból a célból, hogy számukra Jézus Krisztus örömüzenetét, és 
Isten megváltó kegyelmét érthetıvé és felfogható tegyék, és ıket a személyes 
megtérésre segítsék, a hitben erısítsék, és Isten szolgálóivá válni segítsék. A 
tini munka központja a helyi gyülekezetben mőködı tini csoportok. Ennek 
segítésére, koordinálására lenne fontos egy külön tini munkacsoport felállí-
tása. 
 
 
5. A vízió elérése céljából fennálló kihívások és szükséges lépések5. A vízió elérése céljából fennálló kihívások és szükséges lépések5. A vízió elérése céljából fennálló kihívások és szükséges lépések5. A vízió elérése céljából fennálló kihívások és szükséges lépések    
    

A GYÜLEKEZETEK TÖBBSÉGÉBEN NINCS TINI MUNKA 
ÚJ SZEMLÉLETRE VAN SZÜKSÉG A TINI MUNKÁBAN 

NINCSENEK NAGYON TINI MUNKÁSOK 
↓ 

TINI MUNKACSOPORT FELÁLLÍTÁSA 
TINI MUNKÁSOK ÖSSZEGYŐJTÉSE, FELKUTATÁSA, ÖSZTÖNZÉSE, MENTORÁLÁSA 

SZÁMUKRA KÉPZÉS BIZTOSÍTÁS 
TINI TÁBOROK LÉTREJÖTTE 

 
  
6. A tini munkacsoport célja/küldetése6. A tini munkacsoport célja/küldetése6. A tini munkacsoport célja/küldetése6. A tini munkacsoport célja/küldetése    
    
A gyülekezetben mőködı tini csoportok létrejöttét ösztönözze, támogassa, a 
csoportok fejlıdését segítse, és az ehhez szükséges képzéseket, anyagokat, 
információkat, segítséget, programokat rendelkezésre bocsájtsa. Ezen kívül a 
tinik segítése, hogy a tini korosztályt követıen részt tudjanak venni az ifjúsá-
gok életében. 
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7. Stratégiai feladatok a tini munkacsoport számára7. Stratégiai feladatok a tini munkacsoport számára7. Stratégiai feladatok a tini munkacsoport számára7. Stratégiai feladatok a tini munkacsoport számára    
 
A tini munka alapja a gyülekezetben mőködı tini csoportok, amelyek: 
– Valódi, elfogadó közösséget kínálnak, 
– Vonzó, tevékenységet, célokat kínálnak, 
– A tinik számára testhezálló szolgálati lehetıséget kínálnak, megfelelıen felké-
szített tini munkás segítségével. 
 
 
8. A tini munkacsoport feladatainak leírása8. A tini munkacsoport feladatainak leírása8. A tini munkacsoport feladatainak leírása8. A tini munkacsoport feladatainak leírása    
    
– A tini munka új szemléletének közvetítése 
– A tini munkások képzése, bátorítása és ösztönzése a tinik közötti munkára 
(bátorítás gyülekezet kívüli tinik megszólítására) 
– A tini csoportok létrejöttének ösztönzése 
– A tini csoportok mőködésének segítése 
– A tini csoportok közötti, és a tini munkások közötti információáramlás meg-
szervezése 
– Táborok, találkozók szervezése a tinik számára 
– Együttmőködés a tini munka területen dolgozó személyekkel, szervezetekkel 
(pl. cserkészet) 
– Gyülekezetek segítése a tinik befogadására 
– Együttmőködés a gyerek és ifjúsági bizottságokkal a tini munkába belépés és 
kilépés segítése céljából 
– A tini bizottság munkájához kapcsolódó pályázatok figyelése, pályázatok ki-
dolgozása 
 
9.  A tini munkacsoport gyakorlati feladatai9.  A tini munkacsoport gyakorlati feladatai9.  A tini munkacsoport gyakorlati feladatai9.  A tini munkacsoport gyakorlati feladatai    
 
– A tini munkacsoport teamjének (munkatársainak, segítıinek) felállítása 
– gyülekezetekben és az egyházban folyó tini munka helyzetének felmérése 
(lelkészek megkérdezése, tini munkatársképzın résztvevık megkérdezése 
– A tini munka területén mőködı szolgálatok közötti közvetítés 
– A tini munka lehetıségeinek, erısségeinek, veszélyeinek és kihívásainak feltérké-
pezése (milyen környezetben vagyunk, mi segíti, mi nehezíti a tini munkát?) 
– A jelenlegi vagy potenciális tini munkások összegyőjtése, toborzása, felkérése 
– Tini munkások képzése, felkészítése, mentorálása, azaz: 
– A lehetséges tini munkaanyagok, munkamódszerek összegyőjtése és áttekintése 
– A megfelelı képzési anyag, képzés kiválasztása 
– Képzés szervezése a potenciális tini munkások számára (meglévı képzésbe 
becsatlakozás vagy saját képzés kialakítása) 
– Tini táborok, találkozók szervezése, vagy ezek ösztönzése 
 
  
10. A tini munkacsoport felépítése, mőködése10. A tini munkacsoport felépítése, mőködése10. A tini munkacsoport felépítése, mőködése10. A tini munkacsoport felépítése, mőködése    
    
A munkacsoport a gyerek vagy az ifjúsági bizottságon belül, függetlenül mő-
ködne. A munkacsoport vezetıje az ıt felügyelı bizottság vezetıjének tartozik 
elszámolással. A munkacsoportban legalább 2-3 fı dolgozna. A tini munkacso-
port önállóan, a tini munka számára meghatározott célok elérése érdekében 
mőködik. 
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IIIIMAMAMAMA A A A AFRIKÁBÓLFRIKÁBÓLFRIKÁBÓLFRIKÁBÓL    
► FORDÍTOTTA: DR. ZÁBORSZKY MAGDA 
 
 

 

A kezemet kérted Uram, hogy 
használhassad a céljaidra. 
Egy pillanatig odaadtam, azután visszahúztam, 
mert a munka kemény volt. 
 
A számat kérted Uram, 
hogy beszéljek az Igazságtalanság ellen, de én 
csak suttogtam, hogy ne vádolhassanak. 
 
A szememet kérted Uram, hogy 
meglássam a szegény fájdalmát, de én 
behunytam a szememet, mert nem akartam látni. 
 
Az életemet kérted Uram, hogy 
rajtam keresztül dolgozhass. 
Én csak egy kis részét adtam oda Neked, 
hogy ne kelljen túlságosan belefolyni a munkádba. 
 
Uram, bocsáss meg,  
amikor elıre kiszámított erıfeszítésekkel szolgálok Neked. 
Szolgálok, amikor az nekem megfelel, 
amikor azt könnyővé teszik. 
Szolgálok, ahol az biztonságos. 
 
Atyám bocsáss meg nekem, 
újíts meg engem, 
küldj el engem, mint használható eszközödet, 
hogy igazán megérthessem 
 
KERESZTED ÉRTELMÉT. 
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