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Szabadulás
AZ

ELŐÍTÉLEKTŐL
Idén télen is szeretnénk együtt tölteni 1-2 napot az ünnepek forgatagában.
Tehát szeretettel várunk dec. 29-31-ig
minden érdeklıdıt a Kiscelli utcai gyülekezetbe, egy rövid
Téli Ifjúsági Csendesnapra.
Aki szeretne szilveszterre is maradni, jelezze azt is, mert megoldható.
Téma: Szabadulás az elıítéletektıl
Elıadó: Kurdi Zoltán kaposvári lelkipásztor
Idıpont: dec. 29-31-ig + jan. 1.
Költség: kb. 1000-1500 Ft
Jelentkezés: kiscelli2010@gmail.com
Mindenképpen hozz magaddal: polifoamot, és hálózsákot!!
Ha kérdésed van: kiscelli2010@gmail.com
Mindenkit szeretettel várunk!
A részletes programot hamarosan küldjük!!
A szervezık nevében: Sztupkai Gergı
Utóirat:
Aki nem igazolta vissza az új MIX lista automatikus levelét
és szeretne listatag lenni, az mihamarabb tegye meg.
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MÉG EGY KIS NYÁR

SZANDI

A MESE RÓLUNK SZÓL...
► MÜLLER IZABELLA

ÉS

CSUHA ALEXANDRA (DOMBÓVÁR)

Egyszer történt, talán nem is olyan régen, a Balatontól délre egy Dunántúli vidéken, hogy a lelkész kisasszonyt nem hagyta nyugodni egy ötlet. Miért ne
adhatnánk a gyerekeknek többet? Felkerekedett hát
és bekopogtatott vagy egy tucat helyre, hogy a hivatalos részét nagyjából lerendezze. Utóbb fogta a telefonját és tárcsázott, hogy összegyőjtse a régi brigádot. Fiatalok garmada…na jó, ennek inkább csak negyede vagy harmada, egészen pontosan hatodmaga
ellepte a házat és igyekezett kidolgozni egy napi vázat.
Mehetett is volna minden kereken, szépen, de hol
marad akkor az izgalom kérem szépen? Nem, nem.
Ami lehetett az fel is borult, sıt még az ég is elkomorult. Ám hıseinknek mindez nem szegte kedvét.
Csúszva, kúszva, bár ezer változtatás után, de elindult
a gyerektábor Dombóvár városán. Íme forgalmas
napjai egy izgalmas hétnek, olvasd te is tılük, hátha
az egyszerő szavak többet mesélnek…
HÉTFİ
Ismerkedıs játékkal kezdtük a napot, ami akkora népszerőségnek örvendett, hogy késıbb majdnem minden nap újra kellett játszanunk. Délelıtt
megtanultuk: ahogy a Jó pásztor a nyáját név szerint ismeri, úgy Isten is a
nevünkön szólít minket. Az esı délutánra mindenkit beszorított az imaházba, de a kreatív kör elterelte figyelmünket a rossz idırıl. Kincses dobozokat készítettünk, amikbe győjtögethettük a táborban szerzett kincseinket és közben kihúztuk, hogy ki-kire fog figyelni a héten, vagyis ki-kinek
lesz az angyalkája. Az esti történet Fehérke megszületésével zárult.
KEDD
Kedden újra játékkal és egy kis „tornával” indítottuk a napot. A szomorú
idıvel ellentétben mi nagyon boldogok voltunk, mert két igazi Pásztor
érkezett közénk (Zsófi és Miki). Délelıtt Fehérkével elhagytuk a már megismert karámot és délutánra azt is megtanultuk: hogy mindenütt biztonságban vagy, ahol veled van a Jó Pásztor. Az esti megbeszélésen a felnıttek
fıként a másnapi jó idıért imádkoztak.
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MÉG EGY KIS NYÁR
SZERDA
„Az Úr csodásan mőködik…” Végre hozzánk is elért a nyár. A vulkáni hamu ellenére a mi repterünk nem bénult meg és
ügyesen célba talált minden repülı, mielıtt még kezdetét vehette volna Fehérke
egy újabb kalandja. A nap legizgalmasabb
pontja az ebéd volt, ugyanis a hazafelé
vezetı úton kiderült, hogy hárman is
eltőntek. A csapat azonnal az elkóborolt
bárányok nyomába szegıdött, akik különbözı mókás kis akadályokkal jelölték
útjukat. A nap végére az elveszett juhok
is megkerültek, hiszen a pásztorok jól
végezték munkájukat.

IZA

CSÜTÖRTÖK
A reggelt egy újabb nagy kedvenccel indítottuk, s a végére már egész profin alkottunk egy komplett kört az összefonódott
kezekbıl. A délutánt a tóparton töltöttük, ahol a finomabbnál finomabb süteményekbıl falatozhattunk a gyülekezeti
anyukáknak köszönhetıen. A gyerekek
kipróbálhatták magukat a Kneippparkban, és egész nap Fehérke tapasztalatairól hallgathattak történeteket. Ám a
segítıknek itt még nem ért véget a nap.
A „nagylányok” a fél éjszakát a
Lakatoséknál töltötték és emléket készítettek a gyerekeknek. A báránykás medálok – melyekbe a gyerekek neve és egy
kereszt került – voltak hivatottak jelképezni, hogy mindnyájan a Jó Pásztor nyájába tartozunk.
PÉNTEK
A péntek már a búcsú jegyében telt. Rövidebbek voltak a programok, de így is maradt idı Fehérke történetének lezárására,
amely arra indította a gyerekeket, hogy
utána együtt imádkozzanak, és áldást
vegyenek az elıadóktól. A távozás elıtt
mindenki igyekezett még egy utolsó üzenetet írni a névre szóló Sms füzetekbe és
kideríteni ki volt az angyalkája. Mire a
szülık értük jöttek a gyerekek már a következı tábort követelték.
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MÉG EGY KIS NYÁR
Meglehet ez a mese tényleg rólunk szól, nem csupán e miatt választottam a fenti címet. Mint azt már sokan sejthetitek a 2010. évi
dombóvári Metodista Napközis Gyerektábor ideje alatt Farkas Jánosné: Fehérke címő könyvét dolgoztuk fel. Ha valamit bizton kijelenthetek az-az, hogy a történet tényleg rólunk szól és ennek minden
részletébe szerettük volna bevonni a gyerekeket is. Jó párszor olyan
játékok kerültek elı, amik segítettek jobban megértetni velük, hogy
Isten a Jó Pásztor, akinek nyája örök biztonságot, otthont és szeretetet nyújt annak, aki hozzá szeretne tartozni.
Most is úgy érezem, hogy a rengeteg ima a részünkrıl, a gyülekezet
részérıl és mindenkitıl az ismeretségi körünkben, aki szeretettel
gondolt ránk meghallgatásra találtatott. Ez úton szeretnénk megköszönni mindenkinek a fáradozást. Imádtok biztosan hallgató fülekre
talált, mert mi nap, mint nap éreztük az Úr jelenlétét közöttünk. A
tábor utolsó napjára már az is biztossá vált, hogy a hallottakból valamit sikerült elültetnünk a gyerekekbe és igenis érdekli ıket a téma.
Nem hiszem, hogy létezne annál nagyobb elismerés és köszönet számunkra, mint látni ıket, amint kérik az áldást, az együtt imádkozást.
Viszont sok szempontból nekünk is jó lecke volt végighallgatni Fehérke csetlés botlásait. Segített feleleveníteni mekkora áldás az Úr
közelében lenni, és milyen veszélyes tıle távol. Olykor-olykor csak a
nap végére éreztem – mikor megálltam egy pillanatra –, hogy milyen
súlya is van egyetlen pici részletnek amit az adott napra kiragadtunk.
A nagy sikerre való tekintettel jövıre is megrendezzük a tábort, bár
azt még nem tudnám biztosra megmondani ki várja jobban: a gyerekek vagy mi?

FOLYAMATOSAN VÁRJUK
AZ IFI BESZÁMOLÓKAT!!!
khaled@vipmail.hu
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ISTEN ELHÍVÁSA
EXPLORATION KONFERENCIA
► SZTUPKAI KRISTÓF (SZEGED)

Október 22-24-ig rendezték meg a nyugat-németországi Braunfelsben az Exploration konferenciát olyan fiataloknak, akik egyházunkban lelkésznek, vagy komolyabb lelki szolgálatra készülnek (misszionáriusnak, ifjúsági vezetınek, stb.). Ez a néhány
nap lehetıséget kívánt adni, hogy kicsit elcsendesedve, Istenre
és egymásra odafigyelve átgondoljuk elhívásunkat. A konferencia
bátorítani kívánta azokat is, akik már meghozták döntésüket,
hogy hol milyen területen, milyen formában kívánnak Isten szolgálatába állni, de elsısorban azokat, akikben még sok a kérdıjel,
bizonytalanság, és még nem született bennük döntés.
A 25-30 fıs konferencián a legtöbben Németországból és
Svájcból vettek részt; Kelet-Európát három macedón lány, egy
szerb fiú és jómagam képviseltem. A hétvégét a helyi metodista
közösség otthonába, a Haus Höhenblick-be szervezték meg. Itt
bonyolították le a bibliatanulmányokat, workshopokat, kiscsoportos beszélgetéseket, de itt volt a szállás és az étkezés is.
A hétvége mottóját úgy lehetne lefordítani, hogy „Isten elhívása
felfedezés és élet!” A központi témánk tehát az isteni elhívás volt.
Elıadóink Jan Rivero és Mark F. Hagewood voltak, mindketten
Amerikából jöttek. Két témát igyekeztek bemutatni nekünk, az
elsı a próféták elhívása volt, különösen Jeremiásé (Jer 4,1-10),
illetve a tanítványoké (Mk 1,16-20). Mindezeket külön kiscsoportokba beszéltük át, ahol lehetıség volt saját kérdéseinket,
félelmeinket, örömeinket, reményeinket is elmondani. Ezek a
kiscsoportok lehetıséget adtak a közös imádkozásra is.

A BRAUNFELSI
METODISTA
GYÜLEKEZET
KÁPOLNÁJA
(A REGGELI
CSENDESSÉGEK

HELYSZÍNE)
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ISTEN ELHÍVÁSA
Két workshop tovább segített bennünket, hogy hogyan is lehet Isten
elhívását helyesen értelmeznünk. Az elsın egy diakonissza nıvér
Tanja Vorsteher és egy német lelkész Mitja Fritsch mutatták be interaktív módon, hogy Isten másokért felelıs embereknek teremtett
bennünket. A második workshopon Uwe Onnen német szuperintendens (a hétvége fıszervezıje) vezetésével a bizonyságtételeken túl,
kimondottan a lelkészi élet gyakorlati kérdéseirıl beszélhettünk. Uwe
is és egy német lelkésznı is elmondta, hogyan kapták Istentıl a
lelkészi szolgálatra az elhívásukat. Beszéltek arról, hogy eredetileg
milyen pályára készültek, és végül hogyan döntöttek a lelkészi hivatás
mellett. Elmesélték kételyeiket, harcaikat, bizonytalanságaikat és persze, hogy mindezekben hogyan volt Isten mellettük. Hangsúlyos volt
ugyanakkor az is, hogy milyen sok örömmel ajándékozta meg Isten
ıket a gyülekezeti munkákban.
Itt beszélhettünk aztán
magáról, hogy milyen is a
teológiai képzés nálunk, metodistáknál. Egy teológushallgató, aki Reutlingenben
tanul sok aktualitással tudott
szolgálni. Beszéltek a gyakorlati évekrıl, ezek mennyi
idıt jelentenek és hogyan
mőködnek, valamint magáról a teológiai tanulmányokról. Mind a svájci, mind a németországi képzés (néhány
különbség van) színes prospektusokkal igyekezett bemutatni, hogy hogyan is folyik egyházunkban az adott
országban a teológiai oktatás. Ezen a workshopon beszélgettünk hosszabban az
elhelyezések kérdésérıl is,
hogy mindez hogyan mőködik és miért fontos.
A KONFERENCIA
HELYSZÍNE
(KERESZT ÉS
ÚRVACSORAI
KÉSZLET)
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Szombat este egy elcsendesedıs imasétát tehettünk az épületben,
melynek során többféle módon gondolhattuk át saját isteni
megszólítottságunkat. Lehetıség volt levelet írni Istennek, érzéseinket, gondolatainkat megfesteni, megrajzolni. Az imaszobában – mely
végig nyitva volt –, egyszerően csak csendben lehettünk Isten elıtt,
de a kápolna oltára elıtt gyertyagyújtással hozhattunk döntést és kérhettünk diakonissza testvéreinktıl kézrátételes áldást. Igazán bensıséges este volt, melyet a vasárnapi közös, úrvacsorai istentisztelet
csak tovább fokozott!

ISTEN ELHÍVÁSA
Nehéz összeszedni minden gondolatomat a hétvégével kapcsolatban, mert hála
Istennek nagyon sok van. Ami mégis markánsan megmaradt bennem az egyrészt az
az élmény, hogy kicsit beleláthattam német metodista testvéreink életébe, hogy
milyen komolyan veszik Krisztus naponkénti követését, illetve, hogy sokakkal pillanatok alatt rengeteg közös ismerıst találtunk, és így is megtapasztalhattuk, hogy
mindannyian a metodisták nagy családjába tartozhatunk.
Másrészt magát a témát sikerült a szervezıknek úgy összeállítani, hogy az valóban,
mindenkit mélyen megmozgasson, és ennek köszönhetıen az egész légkör arra
buzdítson bennünket, hogy imádkozzuk át azokat a kérdéseinket, melyek bennünk
vannak, és esetleg értékeljünk át bizonyos dolgokat. Nem csak én kaptam új impulzusokat és lendületet, többen mellettem, mellettünk hoztak meg komoly döntéseket egy-egy fontos kérdésben.



Jézus bennünk
(Pecznyík Pál verse)
Most mi vagyunk Jézus szeme,
meglátja a bőn hatalmát,
elnyomott szegények felett,
keményszívőek uralmát.
Most mi vagyunk Jézus szája,
ajkunk által most İ beszél,
szavát viszi a Szentlélek,
Sebesebben, mint földi szél.
Most mi vagyunk Jézus keze,
megsimogat, könnyet töröl,
mellé áll, akit bántanak,
meg inti azt, aki pöröl.
Most mi vagyunk Jézus lába,
az İ földi lába helyett,
viszi lelki éhezıknek,
az égi lelki kenyeret.
Most mi vagyunk Jézus szíve,
megszán sántát, bénát, vakot,
így ahol İt befogadják,
bánat helyett, öröm van ott.
Jézus így szolgál mibennünk,
amíg mennybıl vissza nem tér,
lám így lehet az életünk,
itt a földön templom, szentély.
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VAN ÉRTELME?
HALÁL – VAN ÉRTELME?
► GYURKÓ DONÁT (BUDAKESZI)

HALOTTAK NAPI GONDOLATOK
Ha a búzaszem nem esik a földbe, és nem hal meg, egymaga marad; de ha meghal, sokszoros termést hoz. (Jn
12,24)
Halál. Szorongató, sötét. Élve eltemetve. Nyomában mégis
ott van az augusztusi nap, a búzamezı aranyszínő susogása; az érintés, ahogyan a kezedet simogatják az érett kalászok.
Halál. Fojtogató, sötét. Élve eltemetve. Nincs kenyér nélküle. Nincs élet nélküle. Élni kell: meghalni kell.
Halál. Túlélhetetlen fájdalom. Élve belehalni. Nyomában
felsír a kisgyermek, benne van az óvodás anyák napi verse,
a gimnazista grimasza, a gyermek, akire támaszkodhat a
szülı, élete alkonyán.
Halál. Vérfagyasztó élet-sikoly. Élve belehalni. Csak így lesz
anya, így születhet meg az új. E nélkül nincs élet. Van értelme?
Halál. Borzalmas, véres, visszataszító. Élve felszegezve ég
és föld között. Miért? Kereszthalál. Igazságtalan kivégzés.
Érted, értem. Érted?
Halál. Nem is az igazán. Karriert feladni. Vállalni, hogy
nem én vagyok az elsı. Feladni a makacsságomat. Fejet
hajtani. Engedelmeskedni. Megbocsátani. Mindenki azt
mondja: „Nem vagy normális, elpazarolod a tehetségedet,
nem is tudsz élni”. İérte?
Halál. Kín és gyötrelem. Kívül harcok, belül félelem. Vágyaimmal, szenvedéllyel, gonosz önmagammal szemben.
İvele. Van értelme?
Jézus mondja: „Aki meg akarja menteni az életét, elveszti,
aki pedig elveszti az életét énértem, megmenti azt.” (Lk 9,24)
Halál. Van értelme. İérte, İvele és İbenne.
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KÜRTÖSPUSZTAI HÍRMONDÓ
KÉT

BESZÁMOLÓT SZERETNÉNK LEKÖZÖLNI, AMELYEK AZ IDEI NYÁR LEG-

VÉGÉRŐL, AZ

1. ORSZÁGOS ROMA TALÁLKOZÓRÓL

KÉSZÜLTEK.

A BESZÁMOLÓK AZ ABONYI ROMA TESTVÉREK UTAZÁSA KAPCSÁN ÍRÓDTAK. A SZOLNOKI KÖRZETBŐL KÉT AUTÓVAL VETTÜNK RÉSZT EZEN A KÜLÖNLEGES
CSENDESNAPON, AMELYET TESTVÉREINK HATALMAS NYARALÁSKÉNT ÉLTEK MEG!

A MENNYASSZONY A VŐLEGÉNYÉ
► DOBOZY EDGÁR (SZOLNOK)

A menyasszony a vılegényé. A vılegény barátja csak ott
áll mellette, és szívbıl örül a vılegény hangját hallva.
Ez az örömöm most teljes lett. (Jn 3,29) Míg Kurdi
Zoli (a képen) Abonyban szolgált, sokszor beszélgettünk, imádkoztunk azért, hogy az abonyiak kimozduljanak. Isten felé kitárják szívüket és lábukat. Sok minden visszafogta, visszatartotta ıket.
Nagyon szívesen fogadtak minket, mindenkit, aki Istenünk örömhírét vitte közéjük. Hecker Robit, majd
Khaled Lacit, és az ı speciális lelki nyelvüket beszélı
Szénási Gyurit is! Nagy kedvvel jön velünk az abonyi
„fel-derítı-útra” az újdonsült férj, Antal Gábor is.
Amikor 2 autóra való roma testvériséggel Abonyból
elindultunk Kürtöspusztára, akkor valahogy nagy
megnyugvás töltött el. Megvan! Innen már gyerekek
nincs visszaút! Lehet felfelé vagy majd néha lefelé is
menni, de megindultunk!
Kurdi Zolit is ez töltötte el, nagy örömmel beszélt
róla egyik nap Kürtöspusztán! „Errıl álmodtam már olyan régóta!” – lelkendezett. „Emlékszel, mennyire szerettük volna kiszakítani ıket csak egy kis
idıre is a környezetükbıl. És most minden olyan, mint a terített asztal. Isten
így várja ıket!” (Nem pont ezeket a szavakat mondta, de a lényege ez volt.)
Az én tisztem közöttük most is az volt, hogy élvezzem ıket, hogy örüljek
nekik. Nemrég láttam egy filmet, amelyben az eljegyzett leány az elsı világháború után is sokáig várta vissza jegyesét. A film menete alatt a nézıben
egyszer sem merült fel, hogy van realitása annak, hogy az a fiú túlélte. Mert
nem is ez volt a lényeg. Hanem a rendíthetetlen hit, hogy a vılegény megérkezik. Csak hab lett a tortán, hogy a fiú ugyan teljes amnéziásan, de megmaradt. Az ismeretlenné vált kedvese pedig leült elé a selymes napsütésben, és
csak nézte a Csodát.
Krisztust láttam én is, mikor a roma testvéreimen láttam a megelégedett és
elképedt csudát, ahogy a hétköznapi életen túl ekkora Élettel találkozhattak
ezen az Országos Metodista Roma Találkozón, a Vılegényünk örömével,
különösen a bizonyságtételeken keresztül.
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KÜRTÖSPUSZTAI HÍRMONDÓ
HALLJÁTOK MEG...
► SZÉNÁSI GYÖRGY (SZOLNOK)

„Halljátok meg szeretett atyámfiai, avagy nem az Isten választotta ki e
világ szegényeit, hogy gazdagok legyenek hitben, és örökösei az országnak, amelyet azoknak ígért, akik İt szeretik?” (Jak 2,6)
Nem vagyok kompetens igazán e sorok megírásához. Vártam is türelemmel
– valaki majd csak hírül adja – Kurdi Zoli által történelmi pillanatnak nevezett kürtöspusztai Országos Roma Csendesnapot, melyre ez év augusztus
26-28-ig került sor.
Kürtöspuszta mostanra már fogalommá vált szinte minden metodista számára. Ez a roma csendesnap még hangsúlyosabbá tette, hogy a magyarországi metodisták mennyire az Élıisten élıegyháza.
A roma származású
testvéreinkkel való krisztusi szeretetbıl való törıdésnek több évtizedes
múltja van már. Kezdve talán Alsózsolcával. Abonnyal, a pécsi,a dombóvári
missziókkal.
Sıt, úgy tudom, Kurdi Évi még gimnazista korában felkutatott és látogatott
a 70-es években mélyszegénységben élı roma közösségeket Szolnokon.
Úgy Tőnhet, most két malomban ırölök, de azt gondolom, elválaszthatatlanul összeforrt a roma csendesnap és a roma misszió kérdése ott
Kürtöspusztán. Szinte már elviselhetetlenül tömények voltak az élmények.
Minden felfokozott szenvedéllyel, ıszinteséggel, kıkemény kézzelfogható
valósággal jelent meg. A zsolcaiak zenéje, a csoportos beszélgetések , bizonyságok, egymás sorsának megismerése különleges élményt adott.
Az utolsó esıs napon aztán Jézus viszszafogta az örömzenés-Balaton-partos
jó közérzetünket. „Megyünk hívogatni
a faluba szeretetvendégségre.” –
mondta Kurdi Zoli – „Ki akar jönni
velem?” Mentünk néhányan, úttalan
utakon. – Szabó Andor kocsijának félig leszakadt az alja;de állta a sarat!
Ami a házak körül – de még inkább a
házakon belül – volt, az minden negatív képzeletet felülmúlt. Azt hiszem, az
ilyenre mondják, hogy a gyengébb
idegzetőek csukják be a szemüket!
Könnyes szemekkel imádkoztunk,
beszélgettünk, énekeltünk nekik. A
gyerekek vidáman játszadoztak kutyáikkal odakinn a sáros udvaron – mint-
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ha semmit sem tudnának helyzetükrıl (jelzıt nem találtam). Zoli, Horváth Hajnika a ház gondnoka és a gyakran oda látogató ifjúság, valamint
a koreai testvérek áldozatos munkái által sok öröm,kacagás kerül az arcukra – az anyagiakról nem is szólva! Gyönyörő gitárokat, ruhákat kaptak, és ételt a mindig korgó hasukba.
Hazafelé jövet még mindig a könnyeimmel küszködve, Hecker Frigyes
bácsi szavai csengtek a fülemben, melyet a Tiszaligeti Országos Családi
Táborban mondott nekem: „Tudod a magyarországi metodizmus sokkal
szegényebb lenne a roma misszió nélkül!” – ez nagyon fontos terület.
Woody Allennel viszont nem értek egyet: „Nem szeretnék ahhoz klubhoz
tartozni, amelyik engem is befogadna.” Jó érzés a metodistákhoz tartozni.



AZ ABONYI
DELEGÁCIÓ
AZ INDULÁS
PILLANATÁBAN
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KÖZÖSSÉG
EGYEK LEGYENEK!
► SZABÓ ANDOR (DOMBÓVÁR)

Jézusról tudjuk, hogy sokszor imádkozott, de kevésbé ismerjük a fohászaiban a szó szerint kimondottakat. Azonban a halála elıtt az atyjához
szóló szavait az evangéliumok részletesen hozzák, így van elıttünk a
fıpapi ima. Maga ez a cím is jelzi, hogy ebben az imádságban a tanítványairól, így rólunk is beszél. A jelzett szakaszban négyszer fordul elı az
„eggyé lenni” kifejezés.
Kain és Ábel óta tudjuk, tapasztaljuk, érezzük, tesszük, szenvedjük,
hogy az egyik ember győlöli a másikat. Errıl olvasunk a szépirodalomban, ez adja a drámák feszültségét, életszerőségét, izgalmát, ez teszi
sikeressé a filmeket. Nagymértékben ez az emberiség történelme. Ezt
diagnosztizálja, dokumentálja, és végül próbálja kezelni a Biblia. A keresztyénség két legnagyobb teológusa, János és Pál (Cserháti profeszszortól) egyaránt részletesen foglalkozik a témával.
Életem nagy élménye volt Tıkés püspök1990-es prédikációja, a szegedi
dómból a tévé közvetítette: „Mert ı a mi békességünk, aki a két nemzetséget eggyé tette, lerontván a közbevetett választófalat (azzal, hogy)
az ı testében megbékéltette az ellenségeskedést.” A békességre törekvés, igyekezet nem „andung”, nem jóindulat, kedélyállapot, szívesség,
hangulat, „leereszkedés” kérdése. Jézus utolsó kívánsága, imádsága,
végakarata volt: Szeressétek egymást! Életét, vérét adta érte.
Nyugdíjas, ısz fejjel számomra az élet egyik nagy tanulsága, hogy a békesség – sok egyéb jóhoz, „fölülrıl való ajándékhoz” hasonlóan – nem
természetes, magától értetıdı dolog. Ahogyan a magyar mondja, nem
a falról leakasztható dolog. „Amennyire rajtatok áll”, figyelmeztet az
apostol. Hányszor szeretnénk a békét a gyerekkel, szülıvel, házastárssal, más rokonnal, munkatárssal, fınökkel, szomszéddal, volt baráttal,
gyülekezeti testvérrel! Vágyódunk, sóvárgunk utána, de hiába! A
„Béketábor” is széthullott magától… Már a prófétáknál láthatjuk:
„Népem baját úgy gyógyítják, hogy könnyelmően mondogatják: Békesség, békesség – de nincs békesség!” „Mivel félrevezették népemet, amikor azt mondták, hogy békesség, pedig nincs békesség.”
„Boldogok a békességre igyekezık, mert ık az Isten fiai.” Sose gondoltam az ige azon értelmezésére, hogy bizony gyakran istenfiúi hatalom
kell a béketeremtéshez. Sıt többet kellett adni érte, Isten Fia árat, vért,
fizetett, hogy „békességet szerezzen”. „Békességünk büntetése rajta
van”. Mi pedig nem értékeljük, nem becsüljük a békét!
Jézus fıpapi imája szerint a legfontosabb (leghatásosabb) bizonyságtétel róla „eggyé lenni”. A másik, a látható, a mellettem lévı embert szeretni, ez a hiteles tanúság Róla – írja másutt János. E tekintetben tragikusak félévszázados emlékeim. Hogyan képzelik el egyes vallásos egyének, felekezetek a Mennyországot? Ha a Jelenések könyvét e szempont
alapján tanulmányozzuk, megérthetjük, hogy az mit ért ezen az egysé-
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gen. „Minden törzsbıl és nyelvbıl és népbıl és nemzetbıl (kultúrából,
pártból, gondolkozási rendszerbıl, gyülekezetbıl, korból, civilizációból stb).
„Ti… mindnyájan testvérek vagytok” – tanította a Mester. Az újjáalakult
Izráelbe néhány évvel a világháború után ellátogatott a pápa. 1Móz-bıl
idézve kezdte beszédét – óriási botrányt kavart vele: „Én vagyok József, a
testvéretek…”
Máté evangéliumáról sok jellegzetességet, sajátosságot tanultam. De most
jöttem rá, hogy ez a téma is a szintén „sztárteológus” szerzı szívügye. Vagy
inkább így utalok rá: Halálosan komolyan, szigorúan veszi, nézzük csak!
„Ha áldozati ajándékodat az oltárra viszed, és ott eszedbe jut, hogy
atyádfiának valami panasza van ellened, hagyd ott az oltár elıtt a te ajándékodat, eredj el. És elıbb békülj meg az atyádfiával, és csak azután jöjj…”
„Légy ellenségeddel megint jó barát, amíg a bíróhoz visz az utatok,
…bizony mondom neked, ki nem jössz onnan, míg meg nem fizetsz az
utolsó fillérig.”, „Ha pedig a te atyádfia vétkezik, menj el,, fedd meg ıt
négyszemközt…” „Tudjátok, hogy a fejedelmek zsarnokoskodnak népeiken. És a nagyok éreztetik velük hatalmukat, de ne így legyen köztetek,
hanem aki köztetek nagy akar lenni, szolgáljon nektek, és aki köztetek
elsı akar lenni, legyen a ti szolgátok.”
Pál azzal vígasztal bennünket, hogy Krisztus áldozata ısi, zsigeri győlöleteket tört meg. Szabad és rabszolga, héber ás görög, szegény és gazdag,
Ben Hur és római, zsidó és pogány, katolikus és protestáns, jenki és indián, izráeli és arab, munkás és kapitalista, német és francia, magyar és
román, fehér és színes bırő, Párosítás nélkül: Cigány, csecsen, szerb,
néger, barbár, szlovák – és végigmehetünk a kontinenseken és a történelmen.
„Fogadjátok be egymást, amint Krisztus is befogadott titeket.” A keresztyén (krisztusi) szeretet a befogadó szeretet. Az eggyé lenni maximuma a
befogadás. Fülöp atya és Teréz anya vagy Albert Schweizer így szeretett.
Pál a szeretet himnuszát azzal kezdi, hogy milyen szeretet nem elégséges. Mi tudunk szeretni messzirıl, adományt küldeni, prédikálni, de egymást befogadni…
Ezeket a gondolatokat a nyáron megosztottam a kürtöspusztai hallgatósággal is. Visszajelzés az utolsó bekezdéshez érkezett. Amikor a cigány
neveltlányom közénk került, én nem éreztem magamban semmi szeretetet, jóságot. Nem tettem semmi pluszt, valami jutalmat érdemlı pozitívumot. Aztán azóta eltelt 11 esztendı. Kriszta nemrég fölhívott, s ahogyan
beszélt velem, elszorult a szívem – egy évtized alatt nagyon megszerettem – és igen szégyelltem magam: „Azért lehetett belılem az, aki vagyok,
mert ti befogadtatok engem...”
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ADVENT
2010 ADVENTJÉVEL MEGKEZDŐDÖTT AZ ÚJ EGYHÁZI ESZTENDŐ, AMELY A METODIS„A” ÉV. AZ ÉV BEVEZETÉSEKÉNT A
SZOLNOKI GYÜLEKEZETBEN ADVENT ELSŐ VASÁRNAPJÁN ELHANGZOTT IGEHIRDETÉS
RÉSZLETÉT KÖZÖLJÜK.

TA PERIKÓPAREND (OLVASMÁNYREND) SZERINT AZ

MENJÜNK FEL AZ ÚR HEGYÉRE!
► KHALED A. LÁSZLÓ (SZOLNOK)

1. BEVEZETÉS
Kedves testvérek, advent elsı vasárnapján elindulunk az Úr hegyére! Ez a biztatás olvasható Ézsaiás próféciájában: az utolsó napokban kimagaslik egy hegy a halmok közül, ahová
áradnak, özönlenek a népek, és ezt mondják: „Menjünk fel az Úr hegyére, tanítson minket az
Isten az ı útjaira!” Ismét itt vagyunk az út témájánál, mit jelent, hova vezet az Isten útja. Megtanítalak melyik úton kell járnod – olvastuk a 32. Zsoltárban az elmúlt hetekben. Az
ézsaiási ige kapcsán elıször arról szeretnék beszélni, hogy mit jelentett egykor felmenni
az Úr hegyére. Másodszor arról, hogy mivel azonosítható ma az Úr hegye. Harmadszor
pedig arról, hogy milyen életet jelent az, ha valaki az Úr hegyén jár a gyakorlatban.
2. FELMENNI AZ ÚR HEGYÉRE
A múlt. Az Úr hegyére felmenni a mózesi elıírás szerint (5Móz 16,16) azt jelentette,
hogy felmenni Isten elé. Vagyis Istennel találkozni, Isten színe elıtt megjelenni. Évente
három nagy ünnepen kellett az izráeli férfiaknak felmenni Jeruzsálembe, ami hegyen
épült város évezredek óta. Ezen belül a Templom maga is egy hegyre épült, a Sionhegyre. A Sion ezért szent név a Bibliában. Ott van rajta az Úr háza. A zsidó falvak és városok csak a közös imádság helyeivel, zsinagógákkal rendelkeztek. Az egy Isten egy
Temploma a fıvárosban, Jeruzsálemben állt.
Az év három ünnepéhez kapcsolódóan (a páska, a hetek ünnepe és a sátoros ünnep) az
ország útra kelt, zarándokolt, hogy Isten elıtt megjelenjen, együtt ünnepeljen. Egyébként Jézus maga is rendszeresen járt Jeruzsálembe, tartotta ezeket az ünnepeket, az
evangéliumok ezekrıl is beszámolnak. Számunkra már inkább különösnek tőnik talán az
a gyakorlat, hogy az Istennel való találkozáshoz egyetlen városba kell elmenni, egy bizonyos városban kell megjelenni. Mi Istennel mindenhol tudunk ünnepelni és találkozni.
Abból a szempontból viszont nagyon vonzóak lehetnek ezek az ünnepi napok még mindig, hogy az Isten elıtti közösségre, az együtt ünneplésre hívnak fel.
Felmenni az Úr hegyére tehát különleges ünnepet jelentett, az Úr Templomában való
megjelenést. Egy utat, vándorlást, vagyis zarándoklást. Ezeket az ünnepeket zarándokünnepeknek is hívhatjuk, amikor vándorútra kell az ország, hogy az Istennel legyen. A felolvasott Zsoltár tulajdonképpen a zarándokünnepek egyik éneke, imádsága: a 120-tól a
134. Zsoltárig egy külön imádságos könyvet olvasunk, benne 15 Zsoltárral, amelyek
„Zarándokének” felirattal szerepelnek. Ezt a 15 Zsoltárt a Templom felé igyekvı hívık
imádkozták. Mennyire más lenne úgy megérkeznünk rendszeresen a templomba, Istenhez, hogy már 15 imádságot elmondtunk. A 15 Zsoltár kapcsán ismert az a kifejezés is,
hogy „grádicsok éneke”. Ez is a zarándoklatra utal: a grádics lépcsıt, lépcsıfokot jelent,
és az egyik feltételezés szerint a 15 Zsoltár a Templomba felvezetı 15 lépcsın hangzott
el a zarándokok szájáról. Imádságos készülés az Úr hegyére való felmenetel közben. Ilyen
imádságos készülést jelent ma számunkra az imaóra lehetısége az istentiszteletek elıtt!
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A 122. Zsoltár azt a pillanatot örökíti meg, amikor a zarándok megérkezik Jeruzsálem
falához: „Lábunk megáll kapuidban Jeruzsálem” – olvastuk a második versben, és ott
megállva rácsodálkozik a város szépségére: „Te szépen épített város, részeid jól illenek
egymáshoz!” És aztán elmond egy érdekes mondatot: Oda járnak a törzsek, mert ott állnak a bírói székek. Jeruzsálem kiemelt hely volt nem csak a Templom miatt, de a
„legfelsıbb bíróság” is a királyi városban mőködött, az igazságszolgáltatásnak is a központja volt.
3. MI AZ ÚR HEGYE MA?
Ezen a ponton térjünk rá a második kérdésre: Mi az Úr hegye ma? Hol van ez a hegy? Mi
az, amirıl Ézsaiás prófétál? Hol az hegy, ami az utolsó napokban szilárdan fog állni, a
hegyek tetején, kiemelkedve a dombok közül? Hova özönlenek a népek? Honnan hangzik a tanítás? Honnan hangzik az ítélet?
Hadd utaljak mindenekelıtt Péter pünkösdi bizonyságtételére, Jóel prófétát: az utolsó
idık jelei azok, ha Isten minden halandóra kitölti az ı Lelkét. Péter így magyarázza az
apostolok pünkösdi bizonyságtételét: megkapták az Isten Lelkét, kitöltetett rájuk, vagyis
az utolsó idık elkezdıdtek! Ez egy hatalmas súlyú kijelentés volt Pétertıl, és ennek nyomán a mai napig azt mondhatjuk, hogy folyamatosan az utolsó idıkben élünk, amikor az
Isten Lelkét nem csak kivételezettek kapják, hanem mindnyájunk számára egy lehetıség.
Amikor Ézsaiás az utolsó idıkben álló hegyrıl beszél, ahová népek özönlenek, az Úr
hegyérıl, amelyet népek keresnek, ahonnan tanítás és ítélet hangzik, akkor egy napjainkban is álló hegyre mutat. Ez a prófécia is egy beteljesedett üzenet. De nem a jeruzsálemi Templom-hegy ez a hely. Napjainkban Jeruzsálem egy kettészakított város, a megosztottság helye, vita tárgya, ha a hírekben szóba kerül, akkor sajnos legtöbbször csak
ilyen értelemben.
Az Úr hegye, a halmok teteje, ahová özönlenek a népek, tanítást, igazságos ítéletet és
békét várnak – a Golgota-hegy. Egykor Jeruzsálemen kívül, ma már a jeruzsálemi óváros
keresztény negyedében feltételezik azt a helyet, ahol az ókori kivégzéseket tartották, és
Jézus keresztje is állt. Ez az hely, amire adventkor is mutatnunk kell, Jézus hegyére. Ez a
hegy ott magasodik minden imaházban, templomban, otthonban, ahol a kereszt áll. Az
utolsó napokban szilárdan fog állni az Úr hegye a hegyek tetején. Szilárdan. Jézus életét,
tanítását, halálát és feltámadását sokan sokféleképpen próbálták megkérdıjelezni évezredek óta. De hegye a kereszttel szilárdan áll. Igaz rá a prófécia: Kimagaslik a halmok
közül ez a hegy.
(A teljes igehirdetés elolvasható a szolnok.metodista.hu honlapon!)
******************************************************************************

Kérünk újítsd meg lejárt
MIX elıfizetésed!
Köszönettel
a szerkesztık:
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Gyurkó Doni, Khaled Laci, Séra Livi Sztupkai Geri
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10 ÉVESEK LESZÜNK...
MIX 20012001-2011

10 ÉVES AZ IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG!
► 2011. ORSZÁGOS MIX IMALÁNC
2001 İSZÉN LELKES FIATALOK ÉLETRE HÍVTÁK A METODISTA IFJÚSÁGI
KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉT, A MIX-ET. AZ EZREDFORDULÓ UTÁN AZZAL
A CÉLLAL INDULTUNK EL, HOGY AZ IFJÚSÁGI MISSZIÓ ÚJ TERÜLETEIT
FEDEZZÜK FEL.
10 ÉV ALATT SOK MINDEN TÖRTÉNT.
A METODISTA IFI MISSZIÓNAK 10 ÉVE SAJÁT HONLAPJA, ÚJSÁGJA
MŐKÖDIK. ÉVEKEN KERESZTÜL AZ IFJÚSÁGI DICSİÍTÉS EGYHÁZI KEDVENCE
VOLT A MIX ZENEKAR. 10 ÉVE MINDEN İSSZEL MIX NAPOT TARTUNK,
ELEINTE AZ ÖNKÉNTES MUNKATÁRSAK TALÁLKOZÓJAKÉNT, AZ UTÓBBI
ÉVEKBEN ORSZÁGOS VÁNDORCSENDESNAPKÉNT!
SZERVEZTÜNK GYALOGTÚRÁT, KENUTÚRÁT, ORSZÁGOS FUTBALL
BAJNOKSÁGOKAT, ALKOTÓTÁBORT. DALSZERZŐ PÁLYÁZATOKAT ÍRTUNK KI,
ELŐADÓI ESTEKET SZERVEZTÜNK, ÉS KIADVÁNYBAN JELENTETTÜK MEG A BEÉRKEZETT DALOKAT. A WESLEY KÉPREGÉNY KIADÁSÁNAK TÁMOGATÁSI AKCIÓJÁT
IS A MIX INDÍTOTTA EL. ÉS A SOR TALÁN NEM IS TELJES...
2011-BEN ÚJ LENDÜLETTEL SZERETNÉNK MAGUNKAT ODA SZÁNNI
A MISSZIÓNAK. A MIX CÉLJA, HOGY FIATALOKAT
HÍVJUNK MEG KRISZTUS KÖVETÉSÉRE.
MEGGYİZİDÉSÜNK, HOGY EHHEZ A MISSZIÓS LELKISÉGHEZ,
EMBEREK, SZOLGÁLATOK FELVÁLLALÁSÁHOZ AZ IMA ÚTJA VEZET.

A 10 ÉVES ÉVFORDULÓ ALKALMÁBÓL EZÉRT 2011-BEN MINDEN HÓNAP
10. NAPJÁN ESTE 10-KOR ORSZÁGOS IMALÁNCOT SZERETNÉNK
TARTANI AZ IFJÚSÁGI MISSZIÓÉRT!
IMÁDKOZZUNK EGYÜTT AZ IFI CSOPORTOKÉRT! AZ IFI KÖZÖSSÉGEINK
NYITOTTSÁGÁÉRT, ÚJ SZOLGÁLATOKÉRT, ÚJ PROGRAMOKÉRT,
A GYÜLEKEZETEK MEGÚJULÁSÁÉRT, A FIATALOK ELKÖTELEZET JELENLÉTÉÉRT !

KAPCSOLÓDJ BE TE IS!
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