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Az 1. számban írtuk… 
 
„Most éppen egy újságot indítunk. Egy egyelőre nem létező ifjúsági szövetség újsá-
gában szeretnénk láthatóan megjelenni.” (KHALED A. LÁSZLÓ, címlap) 
 
„A rovat céljának azt látjuk, hogy megpróbáljon rövid híradást adni nagyvilágunk 
eseményeiből.” (SCHAUERMANN PÉTER, Nagy Világ) 
 
„Szeretném, ha segítenétek! Ha bármi érdekes történik veletek, vagy valakivel az 
ifiben, írjatok (vagy hívjatok) bátran!” (CSERNÁK ZSÓFIA, Rólunk Szólva) 
 
„Az álmodozás megtört és reális valósággá vált, és ez a valóság egy hajléktalan férfi 
volt. Ott gubbasztott a szemközti ülésen.” (MÁTÉ-MÁRTON ANNA, Irodalom) 
 
„Szívesen venném, ha írnátok nekem, ha van valami jó anyagotok. Mivel az egyik 
hangszerem a basszusgitár, most erről írnél pár sort. ” (SIPTÁR MIKLÓS, Zene) 
 
„Szeretnénk vitafórumot indítani, ahol egy-egy esemény, személy, alkotás illetve közre-
bocsátott témák kapcsán bárki közölheti meglátásait.” (GÁL KRISZTINA, Film-Szín-Ház) 
 
„Mivel ifjúsági újságról van szó, elengedhetetlen, hogy az ifjúság kérdéseivel fog-
lalkozzon. Itt nincs hitetlen vagy eretnek.” (KOVÁCS ZOLTÁN, Hit-Élet) 
 
„Isten válaszolt. Eljött augusztus hatodika, és vele a Benkőbokorban megrendezett 
tábor. Mindenképpen menni akartam.” (KOVÁCS ILONA, Hit-Élet) 
 
„Amit tudunk gyülekezetünkről, egyházunk múltjáról legyen közkincs, ismerje meg 
mindenki.” (LAKATOS JUDIT, Egyháztörténet) 
 

Folytasd a sort... 
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100. SZÁM 

NNNNEMEMEMEM    NAGYNAGYNAGYNAGY    SZÁMSZÁMSZÁMSZÁM????    
► A FŐSZERK.  
 
 
Már alig várom, hogy Lili lányom képes legyen elszámolni 100-ig! Per-
sze ez még odébb van, most nagyjából 10-ig jutunk segítséggel, de néha 
5-nél kezdi a kis kétéves. Hát, igen. Minden kezdet nehéz.  
 
A MIX újság a 100. számhoz ért. 2001 november óta adjuk ki az újságot, 
ha jól emlékszem 35-40 példánnyal indultunk. Most a nyomdában 65-
70 nyomatot szoktunk rendelni, vagyis nagyjából megdupláztuk 10 év 
alatt a darabszámot. Bízunk benne, hogy a hatásunk is növekedett.  
 
A keresztények között talán furcsán hangzik a hatásról beszélni. Leg-
alább olyan furcsa, mint amikor a „siker”, az „eredmény” szavak han-
goznak el közöttünk. Tény, hogy Jézus is ritkán használja ezeket a kife-
jezéseket, de az is tény, hogy igenis beszél a pozitív, a sokszoros hatás-
ról. Két ilyen példázata jut eszembe. A megbízott sáfárok, akik 
tálentumokat sokasítanak (Mt 25), és a kikelő magok, amelyek har-
mincszoros, hatvanszoros és százszoros termést hoznak (Mk 4). Ilyen 
az Isten országa. Gyümölcsöket termő, sokszoros hatást kifejtő.  
 
A keresztényeknek hatással kell lenniük az emberekre. Erről szól az 
evangélium hirdetése, az evangélizáció. Tegyetek tanítvánnyá minden 
népet! – búcsúzik Jézus tanítványaitól, s ezzel azt kéri övéitől, hogy le-
gyenek hatással az emberiségre. Ne mondjanak le senkiről, ne rejtőzze-
nek, hanem álljanak ki az utcákra, terekre, vállalják fel őt, akár a legkü-
lönbözőbb helyzetekben is. Erről a kiállásról és hatalmas hatásról szól a 
Pünkösd is, az egyház születésnapja, amelyen a Szentlélek csodálatos 
munkája révén 3000-en csatlakoztak. 
 
Ehhez képest a 100 nem nagy szám. 
 
De 10 évvel ezelőtt azért kezdtük el a MIX valamennyi tevékenységét, 
projektjét, hogy az Isten országát közelebb hozzuk, „valós időben”, 
minden formában hirdessük. Az elmúlt 10 évben sok minden történt 
az ifjúsági misszió területén. Az egyik legizgalmasabb és legpozitívabb 
változás számomra az ifjúsági táborok, konferenciák, csendesnapok 
megsokasodása. Valamikor a MIX még kenutúrát, gyalogtúrát is szerve-
zett nyaranta, ma azt tapasztaljuk, hogy ez már „túlkínálat” lenne. Az 
arra vágyó fiatal július-augusztus 8 hetében – ha úgy tartja kedve és 
megengedi a pénztárcája – akár folyamatosan táborozhat a metodisták-
kal.  
 
Isten országa nyaranta ilyen formában is az életünk részévé válhat. Kí-
vánom, hogy az Istennel való közösségnek ezen a nyáron is minél több 
helyen részesévé válhassunk. És bízom abban, hogy újságunk és ifjúsági 
szövetségünk továbbra is eredményes eszköz lehet Jézus kezében: ma-
got vetünk és a százszoros termésért imádkozunk.  
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ELNÖKI ÖSSZEGZÉS 

MMMMETODISTAETODISTAETODISTAETODISTA    IFIIFIIFIIFI    MISSZIÓMISSZIÓMISSZIÓMISSZIÓ 2011 2011 2011 2011    
► VIGH BENCE, AZ IFJÚSÁGI BIZOTTSÁG ELNÖKE  
 
 
 
 
 
 
 
1. INFORMÁCIÓK 
 
A tavalyi konferencia választotta meg a bizottság jelenlegi tagjait (Bozsó Ág-
nes, Gyurkó Donát, Müller Izabella, Szuhánszky Eszter, Vigh Bence). A nyári 
programokat még az előző bizottság vezette le, mi pedig az ősszel tartottuk 
első ülésünket. Az öt állandó munkatárs mellé, egy-egy évre három segítőt 
hívtunk meg (Császár Judit, Dobozy Péter, Sztupkai Gergő), hogy szélesebb 
rálátásban gondolkodhassunk az ifjúsági munkáról, továbbá, hogy segítsük a 
négyévente felálló új bizottságok közötti átmenetet. Három alkalommal talál-
koztunk bizottsági ülésen az elmúlt időszakban, a köztes időben pedig e-
mailen tartottuk egymással a kapcsolatot. 
 
A bizottsági levelezőlistára kívülről is lehet levelet küldeni, tehát a fenti e-mail 
címen keresztül évközben is elérhetőek vagyunk. Szívesen válaszolunk kérdé-
sekre, észrevételekre, kritikákra. Az ifjúsági bizottság fő tevékenysége az or-
szágos méretű ifjúsági táborok szervezése (tavaszi, nyári, téli), amelyek egy-
házunk legnagyobb létszámú megmozdulásaihoz tartoznak. Továbbá egyéb 
országos táborok ideje alatt az ifjúsági programok megtervezését végezzük 
(országos családi tábor). Emellett szorosabb-lazább kapcsolatot tartunk hazai 
és külföldi ifjúsági szervezetekkel (Ökumenikus Tanács, EMYC, ICYC), vala-
mint külföldi metodista ifjúsági konferenciákra keresünk magyar résztvevőket 
(CINA project, swop shop, …). 
 
 
2. A CÉLOK KIÉRTÉKELÉSE 
 
Az előző bizottság a táborok szervezését határozta meg célként, munkaterv-
ként számunkra. Ezek közül egy kivételével mindegyiket megszerveztük, ill. 
készülünk megszervezni. Tavaly ősszel nem tartottunk munkatársképzőt, és 
egyelőre idén sem tervezzük. Az eddig megtartott programok a következők 
voltak:  
 
1) Az őszi MIX vándorcsendesnapot Budakeszin rendezték meg, amely prog-
ram számos ponton kapcsolódott a bizottságunkhoz. 
2) A téli országos tábornak a Kiscelli utcai egyházközpont adott otthont. 
3) A tavaszi tábort a dombóvári gyülekezet fogadta be. 
 
Ezúton is nagyon köszönjük az érintett gyülekezetek rendkívüli vendégszere-
tetét. Az újonnan összeállt csapat számára az eddig eltelt idő a tanulás éve 
volt. Kipróbálhattuk magunkat, sok munkánk volt a csendes napok tervezésé-
ben és lebonyolításában, de szembesültünk hiányosságainkkal is. Ezeket közö-
sen átbeszéltük, kiértékeltük, és immár ezek tudatában dolgozunk tovább. 

„Mint a hős kezében a nyilak, 
olyanok a serdülő ifjak. 
Boldog az az ember, 
aki ilyenekkel tölti meg a tegzét.” 
(Zsolt 127,4-5) 
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IFI MISSZIÓ 

 

Az ifjúsági táborokon résztvevő fiatalok két nagyobb korcsoportra oszla-
nak. A húszas éveikben járó egyetemisták és az éppen serdülőkorba lépő 
tinik egyszerre vannak jelen. Eddig nem húztunk életkori határokat a jelent-
kezők számára, de már látjuk, hogy mindkét korosztály érdekében külön 
táborokat kell tartanunk. Jól látszik, hogy a tini korosztály egyre szélesebb 
rétegét alkotja egyházi közösségünknek, és eddig alig-alig tudtunk odafi-
gyelni rájuk úgy országos, mint gyülekezeti szinten. 
 
A fiatalok igénylik a lelki alkalmakat, csendes napokat. Örülünk annak, 
hogy bizalmuk van egyházunk, lelkészeink, szolgálataink iránt, továbbá 
öröm az is, hogy egyre többen vesznek részt az egyház életében, szolgálata-
iban a fiatalok közül.  
 
 
3. JAVASLATOK, KÉRÉSEK AZ ÉVI KONFERENCIA SZÁMÁRA 
 
A mai fiatal generáció alapvető problémái ugyanúgy érintik a hívő és nem 
hívő fiatalokat. Bizottságunk fontosnak tartja, hogy ne csupán a „jól fésült” 
metodista ifiket érje el, hanem általában ezt a generációt. Három fő küzdel-
mes terület látszik körvonalazódni a fiatalok között: 
 
1) a családi helyzet és háttér hiánya ill. terhei; 
2) céltalanság, értéktelenség érzet; 
3) párkapcsolati kérdések, szexualitás. 
 
Ezek alapján kéréseink, javaslataink a következők: 
 
1) Kérjük a gyülekezetekben működő ifjúsági körök vezetőit, hogy az emlí-
tett három témát súlyozottabban beszéljék át a fiatalokkal! Fontos, hogy ne 
maradjanak egyedül a fiatalok ezekkel a kérdésekkel, és az ifjúsági órák az 
ő saját élethelyzetükben adjanak útmutatást. 
 
2) Úgy látjuk, hogy a fiatalok aktív, áldozatkész és kreatív szolgálatra ké-
pesek az egyházban, amely egyben értékességük elismerése is. A zsoltáros 
képiesen a hős kezében lévő nyilakhoz hasonlítja őket. A metodista egyház 
Szociális Alapelveinek 3.4-es pontja ezt írja: „A fiatalkorúak és a fiatal 
felnőttek gyakran nehezen tudnak a társadalomba felelősségteljesen beil-
leszkedni. Ezért olyan intézkedéseket szorgalmazunk, amelyek elősegítik a 
fiatalkorúak és a fiatal felnőttek bevonását a döntési folyamatokba…”. 
Javasoljuk az évi konferencia minden körzete számára, hogy a gyülekeze-
tek vezetőségébe hívjanak meg egy 25 éven aluli fiatalt! 
 
3) Továbbá javasoljuk, hogy az ifjúsági vezetőket erősítsék meg szolgála-
tukban (imádsággal az istentiszteleten, a gyülekezet lelkészével való közös 
beszélgetés alkalmával, stb.) Ez a munka ugyanis sok kreativitást, odafi-
gyelést igényel, szükség van a megújulásra, megerősödésre, hogy végezni 
tudják a szolgálók. 
 
4) Táborainkban részt vesznek metodista, más felekezethez tartozó, és gyü-
lekezetbe nem járó, nem keresztény fiatalok is. Úgy látjuk, hogy ezek az 
országos csendes napok nagyban meghatározzák a fiatalok lelkiségét, gon-
dolkodását és a metodista egyházhoz való kötődésüket is. Más egyházi tá-
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BIZOTTSÁGI CÉLOK 

borokhoz képest az országos metodista csendes napok jóval kedvezőbb 
áron érhetők el. Ám sokszor még így is megterhelő egy-egy családnak 
kifizetni a részvételi díjat és az utazás költségeit. Ezért kérjük a körze-
teket, hogy amennyiben tehetik támogassák a fiatalok eljutását csendes 
napjainkra bátorítással és anyagi segítséggel is! 
 
 
4. ÚJ CÉLOK 
 
A következő konferenciai évre vonatkozó céljaink a következők: 
 
1) Az előző években kialakult, országos táborok megszervezése (tavaszi, 
nyári, téli) 
2) Intenzívebb kapcsolattartás a bizottsági ülések közötti időben (aktívabb 
levelezés) 
3) A táborszervezésre specializálni munkánk struktúráját (projekt cso-
portok létrehozása) 
4) Együttműködés a tini bizottsággal, a tinédzserek táboroztatása ügyében 
5) Táborainkban továbbra is elsődleges helyet adni az evangélizációnak, 
és a lelki tartalomnak (esti istentiszteletek, spirituális vezető) 
 

 

 

 

„A fiatalkorúak és a fiatal felnőttek gyakran 
nehezen tudnak a társadalomba felelősségtel-
jesen beilleszkedni. Ezért olyan intézkedéseket 
szorgalmazunk, amelyek elősegítik a fiatalkorú-
ak és a fiatal felnőttek bevonását a döntési fo-
lyamatokba…”.  

(Szociális Alapelvek 3.4.) 
 
JAVASOLJUK AZ ÉVI KONFERENCIA MIN-
DEN KÖRZETE SZÁMÁRA, HOGY A GYÜ-
LEKEZETEK VEZETŐSÉGÉBE HÍVJANAK 
MEG EGY 25 ÉVEN ALULI FIATALT! 
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H-ÍRMONDÓ 

AAAAZZZZ É É É ÉLETLETLETLET I I I ISTENSTENSTENSTEN    VALÓSÁGÁBANVALÓSÁGÁBANVALÓSÁGÁBANVALÓSÁGÁBAN 
► KHALED-ABDO NADA (ÍRORSZÁG, DUBLIN)  
 
 
 
Szeretni, mosolyogni, reménnyel telve ébredni, sugározni Krisztus fényét apró lám-
pásként minden keresztény ismertető jele. Mennyire vagyunk mi őszinték az Úrhoz, 
önmagunkhoz? Ismerjük-e az Írást? Az Úrral telve lélegzünk? 
 

„Legyetek az igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csap-
játok magatokat.” (Jakab 1,22) 
 
Az evangélium megváltoztatja az ember életét. Újjászületik! („Akik nem vérből, 
sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istentől születtek.” – János 1,13) Átfor-
málja a személyiségünket, tiszta motivációt, álmokat ad, amelyhez remény és foly-
tonos segítség párosul.   
 

„Minden utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” Pél-
dabeszédek 3,6  
 
De a legeslegfontosabb az Istennel való járás alatt kialakuló békesség. A békesség, 
ami uralja a szívünket minden helyzetben. Isten nem azt ígéri, hogy nem lesznek 
nehézségek, de mindenből kiutat mutat és nyugodt, békés szívet, hogy emelt fővel, 
Istenben bízva járjunk szeretetben és reménységben. („Senki se mondja, amikor 
kísértésbe jut: az Isten kísért engem, mert az Isten a gonosztól nem kísérthető, és ő 
maga sem kísért senkit a gonosszal. Mert mindenki saját kívánságától vonzva és 
csalogatva esik kísértésbe.” – Jakab 1,13-14) 
 
Nagyon rossz családba kerültem (gyerekvigyázóként) januárban, amikor kijöttem 
ismét a téli szünet után. Elképzelni sem tudtam, hogy ez a megalázottság érzés, ez a 
picinek és jelentéktelennek érzés, bármit teszek, semmi sem elég jó megint elő-
jön… Nagyon nehezen éltem meg, mert lassan két éve ezért jöttem el Pestről, és a 
másfél év vidéken teljesen kitörölt minden emlékét is, de elfelejtettem megfejteni 
miért éreztem így és legfőképp megoldani a problémát és nem elmenekülni előle. 
De biztosan tudtam, hogy az Úrnak terve volt velem azzal, hogy oda küldött ahol 
voltam, ezért hűségesen igyekeztem nem elmenekülni és ki is derült, hogy miért 
voltam ott!  
 
Az utcán sodorta felém az Úr azt a srácot, aki drogtól és depressziótól küszködve 
igyekezett minden ellen lázadni. Az utolsó három hetem arról szólt, hogy naponta 
hosszú sétákat és esti beszélgetéseket folytattunk Istenről, az Ő igazságáról és sze-
retetéről és arról a szabadságról, amivel engem is megérintett! („Megismeritek az 
igazságot és az igazság megszabadít titeket.” – János 8,32 – Mellesleg arannyal ez 
van felfestve a gitártokomra!!!) Valóban az egyetlen lehetséges módja a keresztény 
hitünk megismertetésének másokkal, mint amikor a saját példánkon keresztül sze-
retünk, világítunk a sötétben. Ahogyan a nehézségeket kezeljük, ahogyan megsza-
badulunk a stressztől és ahogyan szájjal megvalljuk a Krisztus, a Szentlélek és az 
Atya dicsőségét!  
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H-ÍRMONDÓ 

„Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igaz-
ságban kell imádniuk.” (János 4,24) 
 
Szeretném ismét kiemelni, hogy az ír metodista gyülekezet még mindig mi-
lyen melegséget, szerető karokat tárt felém. Maynoothba költöztem, így 
Lucan városkája volt a legközelebbi metodista gyülekezet, ahova jártam 
azalatt a két hónap alatt. Ismét hoztak és vittek, de a legkülönlegesebb az 
volt, amikor megérkeztem és az istentisztelet után odalép hozzám a lelkész 
és azt mondja, hogy hallottak ám rólam és a carlowi gyülekezet megkért, 
hogy mindenben álljanak mellém. Tudunk valamiben segíteni? – Huhu, néz-
tem nagyra nyílt csipákkal, elmosolyodtam és azt mondtam, hogy minden 
vasárnap, ha valaki jól megölelne, az nekem mindennél többet jelentene! És 
meg is kaptam azonnal és minden vasárnap többen is a nyakamba ugrottak!  
 

„Új parancsolatot adok nektek, hogy szeressétek egymást: 
ahogyan én szerettelek titeket, ti is úgy szeressétek egymást! 
Arról fogja megtudni mindenki, hogy az én tanítványaim vagy-
tok, ha szeretitek egymást.” (János 13,34-35) 
 
Az Ige itt életre kel. Csodálatos ezt átélni. Amikor végül eljöttem ebbe a z új 
családba, ahol minden virágzik (hiszen közben tavasz lett azóta, lassan pedig 
itt a nyár), a gyülekezet Lucanben lelki testvéremmé lett. Kihívtak előre és 
mindenki rám tette  a kezét, így imádkoztak értem, Isten kegyelmét kérve, 
hogy Őbenne növekedjek és járjak az útjain. Elmondhatatlan az érzés, mikor 
ennyi ima száll az égbe. 
 

Most a fővárosban élek, sze-
rencsére a tengerparti kerület-
ben, nagyon szép helyen, fan-
tasztikus családban. Ahol a 
szülők megállapították, hogy 
egy kistündér vagyok, mert 
állandóan énekelek és nevetgé-
lek, táncikálok és örülni tudok 
egy szépre formált teáskanná-
nak is. Az elmúlt két hónapban 
igyekeztem megélni az igét, 

olvasni, értelmezni és gyakorlatba tenni. Így lettem figyelmes így Húsvét 
eljövetelével, a Szentlélek fontosságára!!! Az apostolok cselekedeteit kellett 
elolvasni bibliaórára és teljesen odavoltam. Miért nem beszélünk többet a 
Lélek gyümölcseiről, amint a keresztény ember átformálódik, ezeket tapasz-
talnia kell. („A Lélek gyümölcse pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, 
szívesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” – Galata 5,22) 
 

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek és 
tanúim lesztek.” (Apcsel 1,8) 
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H-ÍRMONDÓ 

„kitöltök Lelkemből minden halandóra, és prófétálnak fiaitok és leá-
nyaitok, és ifjaitok látomásokat látnak, véneitek pedig álmokat ál-
modnak; még szolgáimra és szolgálóleányaimra is kitöltök azokban a 
napokban Lelkemből, és ők is prófétálnak.” (Apcsel 2,17-18) 
 
„Igaz dolog-e az Isten szemében, hogy 
inkább rátok hallgassunk, mint Istenre: 
ítéljétek meg magatok; mert nem tehet-
jük, hogy ne mondjuk el azt, amit lát-
tunk és hallottunk.” (Apcsel 4,19-20) 
 
„Nem részesülhetsz és nem is örökölhetsz eb-
ből, mert a szíved nem egyenes Isten előtt.” – 
ApCsel 8,21 – Mindig legyen a fókuszpontunk 
az Úr. Ne felejtsük el, hogy velünk jár, nemcsak 
vasárnap van ott a templomban. Minden új nap 
ránk mosolyog és szeretné hallani imánk. Min-
den este szeretné meghallgatni milyen napunk 
volt. Szereti, ha bevonjuk Őt az életünkbe, min-
den nehézségbe és örömbe és nem hagy minket 
erőtlennek, megtölt az Ő Szentlelkével. 
 

„A szíveket ismerő Isten pedig bizonyságot tett mellettük, amikor éppen 
úgy megadta nekik is a Szentlelket, mint ahogyan nekünk és nem tett 
semmi különbséget közöttünk és közöttük, mert hit által megtisztította 
szívüket.” Apcsel 15:8-9 
 
Az ige él, nem csak szavak egy könyvben, hanem élő, életet formáló, hatalommal és 
teljes aktualitással bíró táplálék. Így tegyünk tehát, a Bibliát olvasva fogyasszunk eb-
ből a lelki táplálékból és cselekedetben éljük át mindezt. És ne feledkezzünk a nyelve-
ken szólás, a prófétálás, eme lelki ajándékok megismeréséről sem. (Pál első levele a 
Korinthusiakhoz 12-14 fejezet) A Dublini Metodista Gyülekezet igen aktív. Én jelen-
leg a vasárnapi iskolában segítek, hajléktalan misszióban veszek részt, szerda estén-
ként járva a belvárost, 3 fős csoportokban, ételt, meleg italt, ruhát és Jézus által hirde-
tett szeretetet adva ezeknek az embereknek, akik reményt veszítve választják, hogy az 
utcán éljenek, mert a mai társadalom összenyomta őket. Mi egyszerűen már azzal 
hogy emberként kezeljük őket, ítélkezés nélkül, életet tudunk megváltoztatni, egyetlen 
mosoly elég, ha az a szívből fakad. 
 

„HISZEN NINCS IS MESSZIRE EGYIKÜNKTŐL SEM; MERT ŐBENNE ÉLÜNK, MOZGUNK 
ÉS VAGYUNK.”  (Apcsel 17,28) 
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CIGÁNYMISSZIÓ 

RRRROMAOMAOMAOMA S S S SZAKMAIZAKMAIZAKMAIZAKMAI F F F FÓRUMÓRUMÓRUMÓRUM    ––––        
KKKKISSÉISSÉISSÉISSÉ    SZUBJEKTÍVENSZUBJEKTÍVENSZUBJEKTÍVENSZUBJEKTÍVEN    
► SZÉNÁSI IMRE (SZOLNOK) 
 

  
„„Tartozunk pedig mi az erősek, hogy az erőtlenek  

erőtlenségeit hordozzuk..”  
(Róma 15) 

 
„Azért tehát törekedjünk azokra,  

amik a békességre és az egymás épülésére valók”  
(Róma 14,19) 

 
 

Rendkívüli megtiszteltetésnek éreztem, hogy ilyen elismert és hiteles, a roma ügyekért 
(is) elkötelezett testvérekkel lehettem együtt. Tudom, hogy nagyon sokan vannak még, 
akik ezen a területen tevékenyednek. A múlt év novemberében a  „Kiscelliben” mi meto-
disták – megelőzve a mostani ökumenikus fórumot – szép számmal, több-kevesebb si-
kerrel, de mindenképp szeretettel, és elkötelezettséggel végezve mutattuk be ezt a misz-
sziónkat. 
 
Valami nagy csodát vártam ettől az ökumenikus szakmai fórumtól. Most talán végre 
megtaláljuk a Bölcsek kövét – véget vetve a  Patópál-korszaknak, az alig valami ered-
ményt hozó, milliárdokat felemésztő „felzárkóztató programoknak”. Természetesen – 
mint minden – ezek az összegek is relatívak. Szédítő bele gondolni – mennyi közpénz 
folyik el évente a hibás és korrupt gazdaság-politika által…  A 24. órát már a rendszer 
váltáskor –1989 körül – túlléptük, és még most sincs meg a Bölcsek köve – sőt! A falak 
már nem sokára akkorára nőnek, mint a Cseh Köztársaságban.  

EU-MIDIS 2009 
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A romák megoszlása földrajzi viszonylatban

CIGÁNYMISSZIÓ SZEMÉLYESEN 

Lukács Ágnes (baptista szociológus) sorolta az apokaliptikus „jóslatokat”, neveze-
tesen, hogy, 2050-re 3 millió körül lesz a magyarországi romák lélek száma, melye-
ket már Pokol Béla  alkotmányjogász-egyetemi tanár hasonló számokkal közölt egy 
rádió interjú során. (168 óra Online 2010 .09. 22.) 
 
Az is igaz, hogy Vukovich Gabriella – a  KSH elnöke – a Hivatal tanulmányaira 
utalva – 15%-ra  saccolja a roma  lakosság létszámát a nem cigányokhoz  képest-az 
említett időpontra. Akármelyik adatot nézzük is a mostaninál is szomorúbb helyze-
tet nehéz elképzelni! Aki látta Kürtöspusztát, nem sok illúziója lehet arról, mi lesz 
2050 körül Magyarországon. 
 
És még mennyi Kürtöspuszta van az országban?!  
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Igazi pánik hangulatba kerültem, de amikor a metodista korreferátumok elhangoz-
tak (Erdei Nagy László, Kurdi Zoltán) ill. a békességmunkálás  tapasztalatainak, 
eredményeinek ismertetői (Barnóczki Anita (ref.), Durkó Albert(pünk.) beszámol-
tak munkáikról, egyben-szeretetükről, és szakértelmükről is bizonyságot tettek. 
Valamelyest oldódott a feszültségem, látva mennyien hordozzák szívükön ezt a 
küldetést. 
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Mégis, valami végső, nagy megoldást vártam ettől a találkozó-
tól. Félek, hogy a sok fórum – most már egyre többen látják e 
kérdés társadalmi súlyát – de a bele ölt pénz nem hozta a várt 
eredményt. Talán sokan demagógnak tartanak, de amióta 
Kürtöspusztán voltam, és amit az alsózsolcaiak mesélnek, vagy 
amiket médiatudósításaiból látok-hallok – mindig az éhező, 
fázó, gyógyszer nélküli gyerekekre gondolok. 
 
Most visszatekintve – homályosan tükör által – be kell látnom, 
hogy sokkal bonyolultabb, mélyebb, sok időt, energiát, pénzt, 
szakértelmet, hitet, reményt, türelmet, szeretetet, összefogást 
igénylő kérdés ez. Sokrétű feladatokkal. (Hit élet, közösség, 
tanítás, szociális ellátás, munkahelyteremtés, életmód, kultúra 
stb.) 
 
A Bölcs köve(i) itt van(nak) közöttünk szétosztva – ránk bízva, 
kölcsönkapva –, hogy ne csak megőrizzük, de jól sáfárkodjunk 
kisebb-nagyobb talentumainkkal,  szüntelen imádkozással. 
 
 

„Akinek világi javai vannak, és látja, hogy az ő aty-
jafia szűkölködik, és bezárja előtte az ő szívét, ho-
gyan marad meg abban az Isten szeretete?”  

(1János 3,17) 

CIGÁNYMISSZIÓ SZUBJEKTÍVEN 

Egyszer úgyis győzni fogunk!Egyszer úgyis győzni fogunk!Egyszer úgyis győzni fogunk!Egyszer úgyis győzni fogunk!
ugye adélka?ugye adélka?ugye adélka?ugye adélka?    

 
 
 
 
 

Kürtöspuszta 2010 
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KOMMUNIKÉ 

� A szakmai fórum résztvevői egyebek mellett egyetértően hangsú-
lyozták, hogy: 
 
1. A ROMA ÉS NEM ROMA NÉPESSÉG MEGBÉKÉLÉSE, A FALAK LE-

BONTÁSA EGY KÉTOLDALÚ FELADAT, HISZEN A MEGLÉVŐ BÉKÉT-

LENSÉG MÖGÖTT – BÁR NEM EGYENLŐ ARÁNYBAN – KÉTOLDALÚ A 
FELELŐSSÉG. 
 
2. HA ELFOGADJUK, HOGY A CIGÁNYSÁG A MAGYAR NEMZET RÉ-

SZE, AKKOR A CIGÁNYELLENESSÉG EGYBEN MAGYARELLENESSÉG IS. 
 
3. A CIGÁNYSÁG FELZÁRKÓZTATÁSÁNAK FOLYAMATA SEMMILYEN 
TÁRSADALMI VAGY GAZDASÁGI PROJEKTUMMAL SEM OLYAN SIKE-

RES VAGY ÍGÉRETES, MINT A MEGHALLOTT ÉS ELFOGADOTT EVAN-
GELIZÁCIÓVAL. 
 
 
Az előadások a MEÖT honlapján hamarosan olvashatóak lesznek. A kö-
vetkező konzultációra reménység szerint 2011 októberében kerül sor. 
 

Dr. Bóna Zoltán  
a Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának főtitkára 

 
 ********************************* 

 
� AZ ELSŐ ÖKUMENIKUS ROMA  
SZAKMAI FÓRUM NAPIRENDJE 

 
10:00 óra  Nyitóáhítat – Szebik Imre (ev.) elnök 
10:20 óra  Köszöntés, célkitűzés és az előzmények rövid elmondása – Bóna 
 Zoltán főtitkár  
10:30 óra  Békességmunkálás a társadalomban – Lukács Ágnes (bapt.) 
10:50 óra  Korreferátumok – Erdei Nagy László (met.) és egy r. katolikus résztvevő 
11:10 óra  Fórumbeszélgetés – mit kaptam/mit hiányoltam 
11:30 óra  Szünet 
12:00 óra  Békességmunkálás a gyülekezetben – Barnóczki Anita (ref.) 
12:20 óra  Korreferátumok – Kurdi Zoltán (met.) és Papp János (bapt.) 
12:40 óra Fórumbeszélgetés – mit kaptam/mit hiányoltam 
13:00 óra  Ebédszünet 
13:30 óra  Békességmunkálás a felekezetek cigánymissziójában – Durkó Albert (pünk.) 
13:50 óra Korreferátumok – Jaczkó György (g. kat.) és egy r. katolikus résztvevő 
14:10 óra  Fórumbeszélgetés – mit kaptam/mit hiányoltam 
14:30 óra  Szünet 
14:45 óra  Az Úr előtt…  csendesség, imaközösség – Bakay Péter (ev.) 
15:30 óra  Záró áhítat – egy r. katolikus résztvevő 
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KONFI IMÁK 

� Május 24-én délután ért véget az első országos Konfi Tá-
bor, Sztupkai Kristóf, Pásztor Zsófi, Gyurkó Donát szervezé-
sében. A hosszú hétvégén sokan vettek részt, ami visszaiga-
zolta egy ilyen tábor létjogosultságát (a segítőkkel együtt 
kb. 60-an voltak Óbudán).  
 
� A tábor végén többen kértek áldást az utolsó nap délelőtt-
jén meghozott döntésükre az istentisztelet befejező részé-
ben. A táborból AJÁNDÉKKÉNT és ÜZENETKÉNT az istentisz-
teletre írt imákat adjuk tovább, melyeket a fiatalok, a tinik 
készítették, öt csoportban.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.  
Mennyei Édesatyánk! Köszönjük ezt a tábort! Köszönjük a találkozás lehetőségét, a 
régi és új arcokat, barátságokat, a közösséget, hogy ilyen sokan vagyunk. Köszönjük 
a színes programokat, a kirándulást, a jó időt, hogy nem történt komolyabb baleset. 
Köszönjük a táplálékot és hogy lelkünkben is meggazdagodhattunk. Köszönjük, 
hogy azt tapasztalhattuk, hogy a mi Istenünk vagy. Kérünk, hogy amit itt kaptunk az 
bennünk maradhasson és most hogyha hazamegyünk a te áldásodat továbbra is érez-
hessük! Köszönjük! Ámen! 

 
II. 
Köszönjük Istenünk, hogy megőriztél minket az ide felé vezető úton, hogy köztünk 
voltál, így nem történt semmi baleset. Köszönjük a jó kedvet, vidámságot, a régi 
ismerősökkel való beszélgetéseket, az új barátokat. Köszönjük, hogy jó csapatmun-
kát végezhettünk, hogy köztünk voltál szereteteddel. Köszönjük, hogy jó idő volt a 
kiránduláshoz, és hogy jól érezhettük magunkat együtt. Köszönjük, hogy ilyen so-
kan gyűlhettünk össze, hogy szereteteddel köztünk voltál. Hogy mindannyiunkat jól 
ismersz. Kérjük kísérj el minket haza, légy velünk a mindennapunkban, hogy szere-
tetedet tovább adjuk a körülöttünk élőknek! Ámen! 
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KONFI IMÁK 

III. 
Istenünk! Köszönjük szépen, hogy ma ennyien együtt lehetünk. Köszön-
jük, hogy eljöhettünk, hogy sokat tanulhattunk rólad, hogy sok embert 
megismertünk, és barátokat szereztünk. Kérünk téged, hogy még találkoz-
hassunk és legyen ilyen tábor akár 2-3 hetes hosszúságban! Segíts, hogy 
megérthessük üzeneted! Segíts, hogy egyre jobban megismerjük magun-
kat, hogy ki tudjuk javítani hibáinkat! Szeretnénk a tieid lenni, hozzád 
tartozni! Ámen! 
 
 

IV. 
Köszönjük Urunk, hogy meghallgatsz minket! Szeretnénk megélni azt a 
pillanatot, amikor szülőként táborozunk együtt! Köszönöm a sok fantaszti-
kus embert, a táborban eltöltött legjobb pillanatokat. Köszönöm a sok új 
ismerőst és ezt a három napot! Szeretnénk még több konfi tábort és köszö-
nöm a közösséget, hogy nem kell egyedül harcolni. Köszönjük ezt a népes 
csapatot, a kiscsoportokat. Kérünk Atyánk, hogy erősíts meg bennünket az 
itt hozott döntéseinkben! Köszönjük a jó időt, napsütést, hálát adunk azért, 
hogy itt vagy! Ámen! 
 
 

V. 
Köszönjük Uram, hogy találkozhattunk barátokkal, régiekkel és újakkal. 
Kérjük vigyázz ránk, és őrizz minket a hazafele vezető úton. És kérjük, 
hogy az újonnan kötött barátságok hosszú élettartamúak legyenek. Jézu-
sért kérünk hallgass meg minket! Ámen! 
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METODISTA TÁBOROK 2011 

 

 

Június 20-24. Dombóvár 

Jó pásztor napközis gyerektábor 

 

Június 21-24. Szeged 

Napközis serdülőtábor 

 

Június 26. – Július 3. Kistokaj 

Egyházzenei tanfolyam 

 

Július 6-10. Sátoraljaújhely-Várhegy 

15. Országos Családi Tábor 

 

Július 18-22. Györköny 

Roma serdülő tábor 

 

Július 18-22. Bózsva 

Prevenciós serdülőtábor 

 

Július 17-23. Kürtöspuszta 

Amerikai missziós tábor 

 

2011 
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METODISTA TÁBOROK 2011 

 

 

Július 22-30. Erdély 

Nyári cserkésztábor 

 

Augusztus 1-7. Györköny 

Hitmélyítő Tábor 

 

Augusztus 4-7. Kürtöspuszta 

Zene– és bibliodráma tábor 

 

Augusztus 10-14. Hetes 

Falumisszió – Bevetés 

 

Augusztus 18-21. Kürtöspuszta 

Tudóspuszta napközis tábor 

 

Augusztus 22-26. Nyíregyháza 

Óvodások és kisiskolások napközis 
tábora 

 

Augusztus 24-27. Balatonszemes 

Országos Nyári Ifjúsági Tábor 

 

 

2011 
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FELHÍVÁS 

 

KÖSZÖNJÜK 
mindazok segítségét,  

akik kitöltötték  
a legutóbbi számhoz csatolt 

kérdőívet és eljuttatták  
a szerkesztőségbe! 

 
 

KÉSZÍTS  
ezen a nyáron  

te is egy izgalmas riportot, beszámolót  
a MIX újság számára!  

Légy te is az mi újságírónk! 
 

EMAIL: 
khaled@vipmail.hu 

 

DDDDICSEKEDÉSICSEKEDÉSICSEKEDÉSICSEKEDÉS K K K KRISZTUSRISZTUSRISZTUSRISZTUS    KERESZTJÉVELKERESZTJÉVELKERESZTJÉVELKERESZTJÉVEL    ––––    
MMMMERTERTERTERT    VOLTVOLTVOLTVOLT P P P PÜNKÖSDÜNKÖSDÜNKÖSDÜNKÖSD    
► GYURKÓ JÓZSEF LELKÉSZ (PÉLCS) 
 
Pünkösd három nagy jelentőségéről szeretnék tanúságot tenni. Az első a tanítványt mindenre 
megtanít és elvezet! A másik a tanítványnak eszünkbe juttatja mindazt, az Igét! A harmadik 
az Ő békességét adja nékünk! 
 
1/ Jézus búcsúbeszédéből megismerhetjük a tanítvány ismertető jegyeit. Jézus jól tudja, hogy 
mi lakik a tanítványai szívébe és olyan üzenetekkel bátorítja őket, amelyek örök érvényűek a 
mai napig! „Ne rendüljön meg a szívetek…” Higgyetek énbennem! Az én Atyámnál sok haj-
lék van…! Tudjátok hová megyek..! Aki engem látott látta az Atyát…! Én és az Atya egy 
vagyunk! Ha szerettek engem, megtartjátok az én parancsolataimat. Én kérem az Atyát s Ő ad 
nektek majd Segítőt, aki mindörökre veletek lesz, az igazságnak Lelke. 
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ÉLŐ IGE 

Jézus a 15. verstől kezdi a hitről a szeretetre irányítani a figyelmet. Tanítvánnyá 
az Ó parancsainak szeretete formálja az embert. – Szeretem az Ő parancsolatait, 
amelyek nem nehezek – ez által nem lesz kényszer az engedelmesség, hanem 
megtiszteltetés, jutalma a belső öröm! 
 
Az Ige hallgatásából, hitet nyerhetek és hit által Isten ismeretet, pecsétül a 
Szentlelkét! Ez a Lélek az igazság Lelke – nem az igazságosságról van szó – az 
igazságról, amely felfedi az valódi igazságot a teljes igazságot. Láthatóvá teszi, 
hogy különbség van a szent és a közönséges között (3Móz 10,10), az Isten szol-
gája között és a között a ki nem szolgálja őt (Mal 3,18). 
 
Ez a Lélek által lesz Jézus a tanítványokkal, náluk marad, sőt bennük lesz. Ott 
ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az ő nevében (Mt18,20) ott van! S ez azt 
jelenti, hogy segítségükre lesz, meghallgatja imádságukat, támogatja őket a bűn 
és a világ elleni harcban és bizonyságot tesz általuk a vallástételük által és mel-
lettük jelek és csodák által, Istenről. 
 
Így lesz „bennük”, mert általuk cselekszik. Krisztus a tanítványban nem olyan 
módon van, hogy misztikus elragadtatás pillanataiban felveszi magára Krisztust, 
egyesül vele és feladva önmagát mintegy elmerül az istenségben s maga is iste-
nül. A különbféle vallásokban nagyon gyakori ez az ún. misztika s később elter-
jedt a keresztyénségben is. Ez a Lélek birtokba veszi azt és munkálkodik az által 
aki, „ismeri” Jézus parancsolatait „és megtartja azokat”, az szereti Őt, „azt sze-
reti az én Atyám, én is szeretem azt, és kijelentem magamat annak.” (Jn 14,21). 
Ismerni és látni kell Lélek munkáját annak, aki elnyeri és befogadja. A tanít-
ványnak Krisztust szolgáló engedelmessége aktualizálódik abban a szeretetben, 
amelyhez Jézus azt az ígéretet fűzi, hogy ezt a tanítványt szereti az Atya és sze-
reti ő is. Ez a szeretet kiválasztó szeretet, tulajdonná tevő és szolgálatban állító 
szeretet. Csak a tanítványnak adatik meg – akiben a szeretet által munkált enge-
delmesség által az Atya és Jézus készíthet lakást „Aki szeret engem, az megtart-
ja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lak-
ni” – hogy ismeri a Lelket. Más szóval „ Az én Atyám szeretni fogja őt és hozzá 
megyünk és nála otthonunk lesz”. Nemcsak általuk munkálkodik, hanem ben-
nük is lakozik, azaz rajtuk és általuk viszi véghez életújító művét. Aki nem látja 
a Lélek munkáját az nem ismeri, nem szereti Jézus parancsolatait, és nem lako-
zik benne a Szentlélek. Annak még életében nem volt pünkösd! 
 
Lehet, hogy ismerete van Jézus születéséről, életéről, cselekedeteiről, halálról, 
feltámadásról de pünkösdje nem volt. Nem az Ő tanítványa, nem tudja tanítani 
és vezetni. A kijelentést nem tudja felfogni szívével sem értelmével. Jézus ígé-
retét teljesítette az Atya mert elküldte a Szentlelkét aki kész mindenre megtaní-
tani és mindenben vezetni azokat aki szeretetből engedelmeskednek neki. Nem 
kényszerből! 
 
2/ A vigasztaló Szentlélek másik nagy cselekedete – ígéri Jézus – eszetekbe 
juttatja mindazt, amit mondtam nektek. Ez két síkon történik. Életünk nehéz, 
váltságos napjaiban óráiban vagy pillanataiban eszünkbe juttatja azokat a szava-
kat, igéket, amelyeket valaha Tőle hallottunk, akár Biblia olvasás közben akár 
egy igehirdetés alatt, és mindig arra emlékeztet bennünket, amire a legnagyobb 
szükségünk van. Isten Szentlelke azt hozza elő lelkünk mély rétegeiből, ami 
éppen adott pillanatban erőt, vigasztalást vagy bátorítást jelent számunkra. 
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De nemcsak szavait, hanem a tetteit is eszünkbe juttatja. És a kellő pillanatban 
eszünkbe jut, hogy ezt vagy azt megtenné vagy nem tenné meg Jézus Krisztus. 
Gyökössy Bandi bácsi írja egyik könyvében: Egyszer egy hívő férfi a titkárnője há-
lójába esett, aki meghívta a lakására. Az autóján ment oda, és amikor az ismeretlen 
utca torkolatához ért, akkor vette észre, hogy az utca sarkán ki van téve a „Behajtani 
tilos” KRESZ tábla. Dermedten nézte, és különös módon nem a rendőrség, hanem 
Jézus Krisztus jutott az eszébe. Megfordult, és hazament a családjához. Különös 
módon tud Jézus emlékeztetni, vagy valamit eszünkbe jutatni. 
 
Egy fiatalembert a bűn útját járta, de mindig akadályba ütközött nem tudta miért 
csak sejtette. Egy ilyen sikertelen éjszakai esemény után hazáig rohant, berontott az 
édesanyja hálószobájába. Édesanyját a térdein imádkozva találta. Üvöltve ordította, 
tudtam, hogy azért nem sikerül a kedvteléseimet csinálni, mert te imádkozásod meg-
akadályozza. A Szentlélek így tett tanúságot a hozzá imádkozó tanítványa mellett. 

 
3/ „Békességet hagyok nektek, 
az én békességemet adom nek-
tek, nem úgy adom én nektek, 
mint a világ adja. Ne nyugta-
lankodjék a ti szívetek” Az Ő 
békességét nem viszi magával. 
Ezt úgy hagyja tanítványaira, 
mint Illés Elizeusra a palástját. 
Eza békesség nem a világ bé-
kessége. Nem a görögöké, 
akiknek Plútó volt a békesség 
istene, de egyben a pénz istene 
is. Mert a görögök úgy vélték, 
akinek elég bénze van, annak 
békessége is van. 
 

Az Ő békessége nem a rómaiak békessége, akiknek Pax volt az istennőjük, a béke, 
de győzelem istennője is. Tehát ahol Pax Romanum uralkodott, az „békesség” volt 
ugyan, de az a temetők békessége. 
 
Valljuk meg őszintén, még számunkra is a békesség valami ilyesmit jelent, hogy 
hagyjanak engem békén. Inkább nyugalmat, a külső körülményektől és sok egyébtől 
függő nyugalmat értünk békesség alatt. Jézus békessége a körülményektől független 
békesség. Jézus a háborgó tenger ellenére is békésen aludt. Nem azért mert magára 
erőltette az alvást, Jézus nem színészkedte az alvást. Ő teljes békességben aludt! 
 
Ismerjük-e ezt Lélek jelenlétéről tanúságot tevő belső érzést. Körülöttünk nincs nyu-
galom és mégis van békességünk. Egy kép jut eszembe: a tenger mélyén nyugodt a 
víz, a felszínen nagy szél hullámokat korbácsol. Itt szól az Úr szava: Evezz a mélyre 
ott csend és nyugalom van. 
 
Három fontos üzenetet hallottunk a pünkösdről, a Szentlélek munkájának. A üzenet 
középpontjában a szívünk Krisztus keresztjével való kapcsolata állt, hogy szeretjük-
e Őt? 
 
A keresztről állandóan szól az üzenet, ha szíved nyitott az Ő szavára, akkor szeretet-
te engedelmességre tanít és Lelke vezetése alatt leszünk. A szívünkben Jézus indula-
ta és békessége és a Szentléke öröme fog lakozni. Ámen. 
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TTTTEEEE    BENNEMBENNEMBENNEMBENNEM, , , , ÉNÉNÉNÉN    BENNEDBENNEDBENNEDBENNED    
 
NINCS KÍVÜL ÉS FENNT, NINCS MESSZESÉG 
MERT ITT VAGY A SZÍVEMBEN. 
A LEGBELSŐM, A LÉNYEGEM 
A TE SZELLEMED LAKHELYE. 
 
TE BENNEM, ÉN BENNED 
TE ADTÁL A TE SZELLEMEDBŐL NEKEM. 
UJJÁ LETT MINDEN, MEGSZÜLETTEM 
ÉN URAM, ÉN ISTENEM! 
 
NINCS KÍVÜL ÉS FENNT, NINCS MESSZESÉG 
MERT ITT VAGY A SZÍVEMBEN. 
HA KERESLEK BEFELÉ KELL MENNEM, 
OTT LAKOZOL ISTENEM. 
 
TE BENNEM, ÉN BENNED 
ÍGY ÖSSZE VAN FONÓDVA SZELLEMÜNK. 
BENNED LÉLEGZEM ÉN URAM, 
CSAK BENNED GYÖNYÖRKÖDÖM! 
 
NINCS KÍVÜL ÉS FENNT, NINCS MESSZESÉG 
MERT ITT VAGY A SZÍVEMBEN. 
MINDEN A TIÉD ÉNBENNEM, 
EGÉSZ LÉNYEM A LAKHELYED.  
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