
 

 1111    

MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK KÉTHAVILAPJA 
ÁRA: 500 FORINT                  2011. NOVEMBER-DECEMBER 

Áldott békés karácsonyt, áldott új esztendőt! 
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IIIIMÁDKOZZMÁDKOZZMÁDKOZZMÁDKOZZ! ! ! ! –––– Ő Ő Ő ŐSZINTÉNSZINTÉNSZINTÉNSZINTÉN!!!!    
► AZ IDEI ÉV EGYIK LEGKÜLÖNLEGESEBB FEJLEMÉNYE, HOGY A NYÁR 
VÉGÉRE – A MIX ORSZÁGOS IMALÁNC TOVÁBBFEJLESZTÉSEKÉNT – EGY 
FACEBOOK IMAKÖR ALAKULT A METODISTA FIATALOK KEZDEMÉNYEZÉSÉRE 
„IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT” NÉVVEL. AZ ÉV VÉGÉRE ORSZÁGOS 
LEFEDETTSÉGŰ IMAKÖR TAGJAI HETENTE TUCATNYI IMATÉMÁT, KÉRÉSEKET 
ÉS HÁLAADÁSOKAT OSZTANAK MEG EGYMÁSSAL, S SZÁMOS IMAMEGHALL-

GATÁSRÓL TESZNEK TANÚSÁGOT! AZ IMAKÖR ERŐSÍTÉSÉRE, A RÉSZTVE-

VŐK BÁTORÍTÁSÁRA ÉS MINDEN OLVASÓNK IMAÉLETÉNEK ÉPÍTÉSÉRE KÖ-

ZÖLJÜK AZ ALÁBBI PÁRBESZÉDET! (WEB FORRÁS) 
 
 
 
– Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... 
– Igen? 
– Ne szakíts félbe, imádkozom! 
– De – ENGEM szólítottál! 
– Téged szólítottalak? Én ugyan nem. Én csak imádkozom. 
– Miatyánk aki a mennyekben vagy.. 
– Na, már megint! 
– Mit megint? 
– ENGEM szólítottál. Azt mondtad. „Mi Atyánk aki a mennyekben vagy”. Nos, itt 
vagyok. Mit szeretnél? 
– Ó, én igazán nem akartam semmit. Tudod, egyszerűen csak elmondtam a napi imá-
mat. Mindig elmondom a Mi Atyánkot. Megnyugtat, hogy megteszem, amit a szüle-
im szeretnének. 
– Ja, értem. Folytasd. 
– Rendben. Szenteltessék meg a te neved. 
– Itt álljunk meg egy pillanatra. Mit jelent ez szerinted? 
– Micsoda? 
– Az, hogy „Szenteltessék meg a te neved”? 
– Azt jelenti, azt jelenti… Igazán sajnálom, nem tudom mit jelent. Honnan a csudából 
tudhatnám? Ez egyszerűen az imádság része. Miért, szerinted mit jelent? 
 
 
FOLYTATÁS A TÚLOLDALON! 
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A l a p í t v a : 1947 

ÉNEKELJ AZ ÚRNAK TE EGÉSZ FÖLD,  HARSANJATOK FEL! (ZSOLT 98,4) 
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IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT! 

– Azt jelenti megbecsült. Szent. Csodálatos. 
– Nahát, így tényleg több értelme van. Eddig soha nem gondolkoztam azon, mit 
is jelent ez. Köszönöm! Szóval…Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akara-
tod, amint a Mennyben, úgy itt a földön is.  
– Tényleg így gondolod? 
– Persze, miért ne? 
– Mégis mit gondolsz erről? 
– Mit? Igazából azt hiszem, semmit. Úgy gondolom, hogy szép dolog lenne, ha 
itt lenn is mindent te irányítanál, úgy mint odafenn. Mint tudod, idelenn elég 
nagy a zűrzavar. 
– Igen, tudom. De a te életedet én irányítom? 
– Persze, járok templomba… Időnként. 
– Értem. De én nem ezt kérdeztem tőled. Úgy tűnik, akad néhány problémád. 
Mi a helyzet a szüleid tiszteletével?  És miféle filmeket nézel? 
– De ez igazságtalanság! Nem vagyok rosszabb, mint a többi templomba 
járó ember! Nekem ez a hibám, nekik más! 
– Már megbocsáss! .. Azt gondoltam, hogy azért imádkozol, hogy legyen meg az 
én akaratom. Ha ez valaha is megtörténik, azoknál fog először megtörténni, 
akik ezt igazán kérik. 
– Na jó. Azt hiszem, tényleg van néhány dolog, amitől tényleg jó lenne megsza-
badulni. Eddig nem sokat gondolkoztam ezen. Tudod szeretnék úgy igazán sza-
bad lenni. 
– Hát ez nagyszerű! Máris egész messzire jutottunk! Ezután együtt fogunk 
munkálkodni – te és ÉN. Nagyon büszke vagyok rád! 
– Nézd, Uram! Ha nem bánod, én mára be is fejezném. Így is sokkal hosszabbra 
nyúlt, mint amilyen lenni szokott. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma 
és… 
– Tudtad, hogy én vagyok az a kenyér, akire igazán szükséged van? 
– Hé, várj egy percet! Mi ez az egész? Békésen végzem a vallásos kötelességem, és 
egyszer csak betörsz hozzám, és emlékeztetsz engem minden hiányosságomra! 
– Imádkozni veszélyes dolog. Előfordul, hogy az ember megkapja, amit kér.  
Emlékezz! Te hívtál engem – és én itt vagyok.  Folytasd az imádkozást.  
– Félek... 
– Félsz? Mitől?   
– Tudom mit fogsz mondani. 
– Ne félj ! Csak próbáljuk ki. 
– Bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétke-
zőknek. 
– Mi a helyzet a szomszédoddal? 
– Látod? Tudtam! Tudtam, hogy meg fogod említeni őt! De miért Uram! Össze-
vissza hazudozott rólam. A pénzt sem fizette vissza soha, amivel tartozik nekem. 
Megesküdtem, hogy kiegyenlítem vele a számlát! 
– De az imádságod! – Akkor mi van az imádságoddal? 
– Én – nem úgy értettem! 
– Végre! Legalább őszinte vagy! Elég nagy teher cipelni ezt a sok keserűséget 
és neheztelést, ugye? 
– Igen, de jobban fogom érezni magam, ha behajtom a tartozást! Hidd el, van egy 
pár tervem! Majd azt kívánja, bárcsak meg sem született volna! 
 
 
  



 

 3333    

IMÁDKOZZUNK EGYMÁSÉRT! 

 
 
– Nem, nem fogod magad jobban érezni. Csak rosszabbul. A bosszú nem 
édes. Tudom hogy  boldogtalan vagy. – Nos, ezen tudok változtatni. 
– Te? Hogyan? 
– Bocsáss meg a szomszédodnak. és ÉN is  megbocsátok neked. A gyűlölet 
meg a bűn a szomszédod problémái lesznek – nem a tieid. Te a magad 
részéről lerendezted a dolgokat. 
– Tudod mit? Igazad van! Mint mindig. És sokkal fontosabb, hogy neked 
engedelmeskedjek, mint az, hogy bosszút álljak… (sóhaj). Rendben… 
Rendben… Megbocsátok neki… 
– Jól van! Nagyszerű! Hogy érzed magad? 
– Hmm. Nos, nem túl rosszul. Egyáltalán nem érzem magam rosszul! Való-
jában kimondottan jól érzem magam! Azt hiszem, ma nyugodtan fogok 
aludni. Mostanában ez úgyse nagyon sikerült. 
– Igen, tudom. De még nem végeztél az imádságoddal. Folytasd. 
– Ó, persze. És ne vigyél minket a kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. 
– Jó!  Ezt fogom tenni. Csak ne hozd magad olyan helyzetbe, hogy kísértésbe 
essél! 
– Ezt meg hogy érted? 
– Tudod, hogy értem. 
– Igen. Persze, hogy tudom. 
– Jó. Folytasd. Fejezd be az imádságodat! 
– Mert Tiéd az ország,  a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Ámen. 
– Tudod mi hozna nekem dicsőséget? Mi tenne igazán boldoggá? 
– Nem, de szeretném tudni. Szeretnék örömöt szerezni neked. Annyi zűrt 
csináltam már. Most igazán követni akarlak. Most már megértettem, hogy ez 
milyen nagyszerű lenne. Így hát kérlek, mondd meg… Hogy okozzak Neked 
örömet? 
– Most éppen azt tetted... 
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AUGUSZTUSI EMLÉK 

ÖÖÖÖRÖKRÖKRÖKRÖK    EMLÉKÜLEMLÉKÜLEMLÉKÜLEMLÉKÜL 
► CSUHA ALEXANDRA (PÉCS-DOMBÓVÁR) 
 
 
 
Idén augusztus 22-26. közé esett a Nyári Ifjúsági Csendesnapok alkalma, 
amit Balatonszemesen tartottunk. Bevallom nektek, az indulás előtti napon 
némi kétséggel a szívemben hajtottam álomra a fejem. Már alig vártam a 
nagy találkozásokat, hiszen akik csak ott voltak a szívemhez nagyon közel 
állnak, s az év nagy részében mégis olyan sok kilométer választ el minket. 
Ám az örömteli várakozásba ott pihent az aggodalom. Augusztus elején 
elutaztam életem első hitmélyítő táborába, ami hitben annyira gazdag volt, 
s az Istennel való közösségben olyan mélységekig tudtunk eljutni, hogy 
féltem az ifi tábor most túl kevésnek fog tűnni ahhoz képest. 
 
Nos, felesleges volt izgulnom. Egyrészről fantasztikus tábort hoztak össze a 
főszervezők, amiért nagyon hálás vagyok nekik és hatalmas köszönet érte. 
Másrészről hitben is borzasztó sokat kaptam. Minden a helyén volt. Meg-
volt az ideje a bohóckodásnak, nevetésnek, örömujjongásnak és ugyanígy 
volt alkalmunk együtt, vagy éppen egyénileg építgetni az Úrral való kap-
csolatunkat. Sőt, tovább megyek. Be kell látnom, ha igazán fontos nekünk 
ez a kapcsolat, akkor nincs se hely, se idő, ami korlátokat szabhatna neki. 
Minden ellenvetés csak üres frázis, vagy kifogás lenne. 
 
Ezalatt a tábor alatt úgy gondolom sokszor megmutatkozott milyen jó kö-
zösség vagyunk és ami még fontosabb: VELÜNK AZ ISTEN! Péter élete 
nagyon jó példa volt arra, hogy megértsük a megtérés csak a kezdet! Egy 
döntés, ahonnan még nagyon hosszú út vár ránk. A „Minden nap érted 
élek” egy döntéssorozat, mely magában hordozza a napi küzdelmet. Min-
den napnak megvan a maga baja, de nekünk Istenre kell tekinteni örömünk-
ben, bánatunkban, bűnvallással és félelmeink között. Ez a hozzáállás persze 
nem könnyű, ahogy az első döntés sem azt jelenti, hogy innentől minden 
tökéletesen fog menni. Ez egy hosszú folyamat. Péter élete sem vált azon-
nal tökéletessé, amikor az első elhívást kapta. Jézus mellett élt, de mégis 
sok buktatón kellett túljutnia ezek alatt az évek alatt és a feltámadást köve-
tően is. Az ember első döntéstől nem lesz tévedhetetlen, de ha életem min-
den napját Isten közelségében akarom leélni, akkor törekedhetem rá, s ha 
engedem az Úr a saját képére formál majd és segít megküzdeni a hibáim-
mal, letenni bűneim. 
 
Rengeteg gondolat kering még bennem a táborral kapcsolatban, de ahhoz, 
hogy azt mind kiírjam magamból egy új lapot kellene indítani. Ennek oká-
ért kiválasztottam nektek két számomra nagyon kedves történetet, amik 
örökre bevésődtek emlékezetembe. Az első egy kismadárról szól, akinek 
hála Isten nagyon fontos dolgot tanított meg nekünk első kézből. 
Egyik délelőtt Khalad Laci rábukkant egy plusz vendégre a táborban, aki a 
kapunk tetején potyázott. A kis, kék papagáj némi bíztatásra odarepült hoz-
zá és a Laci-futárszolgálattal beutazott az udvarba. Ott rövid ismeretséget 
kötött néhány fiatallal, majd elfoglalta helyét a tetőterasz tartógerendáján. 
Élvezettel játszadoztunk vele, amíg meg nem érett a felismerés, hogy ő 
bizony valakinek nagyon hiányozhat, de ami még rosszabb otthon nélkül 
marad, ha a helyzet nem változik. Egy kis csapattal kutató hadjáratra indul-
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BALATONSZEMES 

tunk a jó cél érdekében, hogy biztos helye legyen a madárkának. 
Úgy okoskodtunk nem jöhetett messziről, ezért a saját utcánk 
vált elsődleges célponttá. Hamar szembesülnünk kellett vele, a 
feladta, amire vállalkoztunk korántsem olyan egyszerű. Kiderült, 
hogy a papagáj már a szemközti üdülőben is vendégeskedett egy 
fél napot, ráadásul beleütköztünk abba a falba, hogy az utcánk-
ban lakók jobbára nyaraló vendégek voltak, akik vajmi keveset 
tudtak a helyiekről. 
 

Amikor már kezdtünk kicsit elkeseredni, épp a templom tövébe eszünkbe 
jutott a legkézenfekvőbb megoldás: IMÁDKOZZUNK! Sebtében alkot-
tunk egy kis kört és hangos imádságba kezdtünk. A remény és a bizakodás 
élt a szívünkben, hogy az Úr majd elénk küld valami segítséget. Megdöb-
bentő a válasz mennyire azonnali volt! Alig mentünk pár métert, belebot-
lottunk egy társaságba, akik a templomból igyekez-
tek kifelé. Kérdésünkre tudják-e kié lehet a papa-
gáj, vagy hol találunk befogadó gazdikat végre 
hasznos információt kaptunk. Megtudtuk, hogy a 
faluban van egy család, akik szabadidős tevékeny-
ség gyanánt papagájokat tartanak igen szép szám-
mal. Egy kissé fáradtságos munkával és jó nagy 
kerülővel felkutattuk ezt a családot. Nem is teszek 
többet hozzá, a kicsiny madár estére már új ottho-
nában, egy neki sokkal megfelelőbb helyen szende-
rülhetett álomra. 
 
Ez a történet nagyon jól példázza az Isten gondviselését. Gondoljunk csak 
bele, ha szeretett Atyánknak egy picike, védtelen, a gondjai közt kiáltani, 
imádkozni képtelen állat életével így törődik, mennyivel inkább gondja van 
ránk, ha az ő lábai elé rakjuk le hálaadásunk, kéréseink. Emellett hatalmas 
tanítást kaptunk az imádság és a közös ima erejéről. Talán kicsit lassan 
kapcsoltunk, hogy itt a helye az imának, de az Úr megmutatta milyen ked-
ves előtte, ha imádban hordozzuk egymást. 
 
Ilyen szempontból borzasztóan jó volt megélni, hogy a táborból hazaérve 
az interneten létrejött egy Imádkozzunk egymásért <3 elnevezésre hallgató 
csoport. Az ifjúság azon tagjainak van ide belépési lehetősége, akik min-
den nap egy adott időben szívesen együtt imádkoznának a többiekkel a 
napi imakérésekért, hálaadásokért. A lehetőséget ezúton szeretném megkö-
szönni Erdős Áginak, aki a csoportot létrehozta. 
 
A másik történet egy esti programhoz kapcsolódik. A Bozsó lányoknak 
hála meglátogatott minket egy budapesti dicsőítő csapat, az Imperfectum. 
Csak a saját nevemben beszélhetek, de az izgatott találgatásokból arra kö-
vetkeztettem, hogy mindenki nagyon várta ezt a programpontot. Még soha 
nem hallottam róluk, így amikor elérkezett az idő kíváncsisággal telve pró-

báltam megtalálni a helyem a hátsó sorok között. Páran elkezd-
tünk arról tanakodni, milyen jó lenne, ha olyan dalokat hoznának, 
amiket mi ismerünk és így részt vehetnénk a dicsőítésbe. Szá-
momra ez két okból volt fontos kérdés. Egyrészről szeretem, hogy 
dalolva is megvallhatom Isten nagyságát, az iránta érzett hitem és 
szeretem. Másrészről furcsa lett volna csak ülni és hallgatni azt, 
ami átjárja a szívemet. 
 

� 
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NYÁRI IFI 

Visszagondolva arra az estére nem én lehettem az egyetlen, aki így érzett. Igaz 
semmi konkrétat nem beszéltünk meg a hátsó sorral, de mindenki mozdult! Az kez-
dő dal elején még csak tapsoltunk, csettintgettünk, a felénél viszont már felálltunk. 
A második dal végére már kezdtek útban lenni a székek, így hamar eltávolítottuk a 
hátsó két sort kialakítva a saját kis „színpadunk”, ahol együtt öröm ujjonghattunk a 
szemközt álló zenészekkel. Fantasztikus volt ilyen felszabadultan és tiszta szívből 
dicsőíteni. Elmosódtak azok a határok, hogy előadó és közönség, hiszen mindez 
Istennek szólt, s ő nem hagyott minket visszajelzés nélkül. Szinte tapintható volt 
szeretete! 
 
Amint a gyors dalokat apránként lágyabb dallamok váltották fel, az ugrabugrálások 
és tapsolások is átalakultak egymásba fonódó kezekbe, míg csak egy sorfalat nem 
alkottunk. Igyekeztük úgy rendezni, hogy senki ne a mellette lévő kezét fogja, ha-
nem az eggyel arrébb esőét. Próbáltunk minél több kötelékben egyesülni és egy 
szólammá formálódni. Sosem felejtem el azt a pillanatot, amikor felhangzott a ké-
sőbb „visszhangos dal” névre keresztelt Legyen béke című alkotás. Kellemes lágy 
hangása volt, kellő szünettel egy-egy sor végén, amit mi úgy éreztünk ki kell tölte-
ni. Az első soroknál még csak bátortalanul páran ráénekeltük az utolsó szót, aztán 
egyre hangosabban és többen énekelgettünk, mint egy válaszként az elhangzottak-
ra. Azt hiszem nem csak a válaszadás lehetősége élt bennünk, sokkal inkább, hogy 
tudassuk mi is érezzük azt, amit a dicsőítő csapat. Fantasztikus volt, ezt nem lehet 
csekélyebb szóban összefoglalni. Az az este a legkevésbé sem arról szólt, hogy 
megfelelő zenére egy jót buliztunk. Nem. Az az este arról szólt, hogy ekkora öröm-
ben, felszabadultan, együtt tudunk így is dicsőíteni, közelebb kerülni hozzá és sze-
retni Istent. 
 
Miért írtam azt az elején, hogy ez a két történet örökre bevésődött az emlékezetem-
be? Nos, ha akarnám se tudnám elfelejteni, mert Isten tényleg örök emlékül adta. 
Az utolsó napon morzsaszedés alatt egy olyan KÉK igés kártyát húztam ki, amin 
egy kis MADÁR látható, megpihenve egy ember tenyerén. Az ige pedig a követke-
ző volt rajta: 
 
„És majd örülnek mindnyájan, akik bíznak benned; mindörökké vígadnak, és Te 
megoltalmazod őket, és örvendeznek Tebenned, akik szeretik a Te nevedet.” 
 
Istené a dicsőség, hogy ott lehettem és átélhettük mindezt! 
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ÜÜÜÜNNEPRENNEPRENNEPRENNEPRE    KÉSZÜLÜNKKÉSZÜLÜNKKÉSZÜLÜNKKÉSZÜLÜNK    
► SZABÓ ANDOR (BUDAPEST)  
 
    Feleségemnek 
 
 
Ünnepre készülünk. 
(Kétezertizenegy.) 
Advent vagy évvége? 
Szomorú. Egyre megy. 
 
Szürkeség Sok a baj. 
Gyakran, mint az átok. 
Betegség. Szegénység. 
Fogynak a barátok. 
 
Fáj a szív, Megterhel 
A lelkifurdalás. 
Üres vagyok, mint a 
Szentírási Tamás. 
 
Fényleni kellene 
Gyönyörű karácsonyt! 
Helyette a téma 
Sámsoni szamárcsont. 
 
Csapkodjuk a szlogent: 
BÚÉK és Kellemes! 
A nagy erőlködés 
Szívből se egyenes. 
 
Szeretnék békében 
Jó ember maradni. 
Szeretnék Szenteste 
Én is adni, adni! 
 
Klárinak, gyereknek, 
Kedves unokának. 
Hiteles szavakat, 
Értéket a mának! 

 

Setét a december. 
Sötét remény nélkül. 
Várom a Lelket, hogy 
Csak megszólal végül! 
 
Nézem Shint. Igyekszik. 
Küzdeni nem fárad. 
Arca, mint Mózesé, 
Ragyogása árad. 
 
Nem akar magáról 
Íratni nagyregényt. 
Célja csak annyi, hogy 
Segítni a szegényt. 
 
S evangéliumot 
Hirdetni, mert élet. 
Neki elég az, hogy 
„Az Ige testté lett”. 



 

►
 1
0 
ÉV

ES
 A
 M
IX
 Ú
JS
ÁG

! 2
01

1.
  n

ov
em

be
r-
de
ce
m
be
r 

8888    

IFI BESZÁMOLÓ: SZOLNOK 

GGGGYÜLIYÜLIYÜLIYÜLI    GYÜMIGYÜMIGYÜMIGYÜMI    ––––        
A SA SA SA SZOLNOKIZOLNOKIZOLNOKIZOLNOKI I I I IFIFIFIFI    ŐSZIŐSZIŐSZIŐSZI    TERMÉSETERMÉSETERMÉSETERMÉSE    
► KURDI BOGDÁN (BUDAKESZI-SZOLNOK) 

 
 
 
Kedves Testvéreim az Úrban! A Szolnoki Ifi „evangéliumáról” 
szeretnék pár szót szólni. Mint sokakhoz eljutott már a hír, ifink 
az Alföldön egészen kivirágzott, egy-egy gyümölcs is található 
már rajta, nagy fellendülés, csupa pozitív fejlemény! 
 
Az ificsapatunk az új tanévben is teljes fordulatszámmal teljesít 
szolgálatot a Verseghy Gimnáziumban, amit már joggal nevezhe-
tünk „metodista giminek”. Két ifjú padawan felvételizett ebbe a 
suliba sikerrel, és kapcsolódtak be a keddi reggeli áhítatba, amelyet 
Erdős Ági és Tóth Ábel vezetnek. 
 

Velük egy időben idén is 3 tesónk kezdte tanulmányait a BME-n, amit ha-
sonló léptekkel haladva szerintem pár éven belül már „metodista egyetem-
ként” fognak emlegetni. 
 
A Szolnokon felnevelt cserjékből Budapesten mára igazi erdő kerekedett. 
Az októberi Szolnok-Óbuda gyülekezeti találkozón hangzott el, mennyire fel-
lendült a Kiscelli ifi a szolnoki palánták exportja révén. Köztük néha én is... 
 
Hálát adok Istennek, és Nektek, akik imádkoztatok értem, hogy életem első 
igazi gyümölcsét meghozhattam én is! Ez  úgy történt, hogy egy alkalom-
mal éppen a Kiscellibe tartottam, amikor egyik barátomat sikerült magam-
mal ráncigálnom. Következő hétfőn jólnevelt kolilakó létemre muszáj volt 
Budakeszin is megjelennem végre... De ennek a barátomnak annyira meg-
tetszett a társaság, hogy nélkülem is részt vett az ifi órán! Azóta is rendsze-
res jár! 
 
Repüljünk vissza gondolatban Szolnokra! A Teremtés hete alkalmából 50 
fát ültettünk el /adtunk át egyik héten a körzethez tartozó Abonyban. Az 
legelső fát az ifi csapat ültette végső helyére a szolnoki gyülekezet mellé 
(„Luther Marci emlékfa” – az ifi elnevezése). 
 
„Ugyanígy a hit is, ha cselekedetei nincsenek, halott önmagában. Viszont 
mondhatja valaki azt is: Neked hited van, nekem meg cselekedeteim van-
nak. Mutasd meg nekem a hitedet cselekedetek nélkül, én is meg fogom 
neked mutatni cselekedeteim alapján a hitemet.” (Jak 2,17) 
 
Ennek az igének fényében és a későbbi termés reményében ültettük el a 
többi fát is, hét abonyi családnak 7-7 palántát, mind a hét különféle. Több-
féle funkciót is ellátott ez három órás gyors akciónk: gyülekezetünk roma-
misszióját folytattuk, azon belül a családokkal való kapcsolatot és a csalá-
dok megélhetését is elősegítettük. 
 
A november végi MIX gyümölcsnap Óbudán, a Szentlélek gyümölcseiről 
ennek a gyümölcstermő üzenetnek volt a folytatása számunkra!  
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IFI BESZÁMOLÓ: SZEGED 

A A A A VILÁGEGYETEMVILÁGEGYETEMVILÁGEGYETEMVILÁGEGYETEM    TÁGULTÁGULTÁGULTÁGUL    ––––    
AAAAVAGYVAGYVAGYVAGY    AAAA S S S SZEGEDIZEGEDIZEGEDIZEGEDI I I I IFIFIFIFI    EGYEGYEGYEGY    ÉVEÉVEÉVEÉVE    
► MOLNÁR KLAUDIA (SZEGED) 
 
 
 
Az idei év a szegedi ifi számára a változások jegyében telt. Van Woody 
Allennek egy nagyon jó filmje, az Annie Hall. A főhős Alvy Singer-t 
alakító Woody Allen a gyerekkorára emlékszik vissza, amiben a pszi-
chológus, az anyja és közte a következő párbeszéd zajlik le: 
 
Pszichológus: Van valami baj, Alvy? 
Gyerek: Azt olvastam, hogy tágul a világegyetem. 
Pszichológus: Tágul a világegyetem? 
Gyerek: A világegyetem az a minden és ha egyszer el kezdett tá-
gulni, akkor szét is fog esni és akkor mindennek vége. 
Anya: Mi közöd van neked ehhez a dologhoz? Nem hajlandó házi 
feladatot írni! 
Gyerek: Így már semmi értelme. 
Anya: Mi az, hogy semmi értelme? Te itt laksz Brooklynban és ha 
jól tudom Brooklyn nem tágul. 
 
Na, valahogy így vagyok én a változásokkal, irtózom tőlük. Tavaly több 
embert is elbúcsúzattunk, volt aki munkába állt, volt aki máshol folytat-
ta a tanulmányait, a létszám megcsappant, a kihívások száma nőtt. Foly-
tattuk a korábban megkezdett hagyományt, a titkos imádkozást. Szokás 
köztünk, hogy év elején mindannyian felírjuk a nevünket egy papírosra, 
majd kihúzzuk egymásét és az év során mindenki a saját emberéért 
imádkozik névtelenül. Írunk egymásnak imatémákat, kéréseket, problé-
mákat, amikért kifejezetten az adott emberért felelős egyén imádkozik. 
Érzitek a szó súlyát? Felelős. Ez nem olyasmi, hogy fáradt vagyok, ma 
este nincs kedvem imádkozni vagy amúgy is belealszok. Van egy em-
bered, akinél közben jársz az Istennél. A év során többször megtapasz-
taltam ennek a másik oldalát is, amikor nagyon kell az az ember, mert 
nem megy az imádkozás magamért és nem azért, mert oly tökéletes és 

szerény ember va-
gyok, hogy magam-
nak semmit nem ké-
rek, hanem mert ösz-
szecsapnak azok a 
bizonyos hullámok az 
ember feje felett és 
nem megy az imád-
kozás, az elcsendese-
dés, az Istennel való 
együttlét. 
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IFI BESZÁMOLÓ: SZEGED 

Aztán telt múlt az idő és új emberek jöttek közénk. Az új ember nekem mindig 
fura, ilyenkor mindig kicsit visszahúzódok, csendesebb leszek meg kíváncsi, 
hogy milyen gondolatokat, Isten élményeket hoz magával. Szerintem jó mun-
kát végeztünk egymással, meg Isten velünk, mert ők beilleszkedtek, mi meg 
befogadtunk. Az ifik jellege is megváltozott, két évvel ezelőtt a vállalkozó szel-
lem híján a legtöbb ifit az ifivezetőnk tartotta, de az elmúlt évben sokan hoz-
tunk témát. Nem tudom más ifikben hogy szokás, de a szegedi ifi megbeszélős 
fajta, nem egy ember mond egy monológot, hanem beszélünk a témáról. Hol 
könnyedebb, hol fajsúlyosabb a téma, de tudunk róluk vitatkozni, és mindezt 
úgy, hogy nincs belőle sértődés.  
 
Az egyetemi évek alatt számomra az ifi terápiás csoportként funkcionált és 
még mielőtt bárki megriadna, ezt a legnagyobb dicséretnek szánom. Annyi 
nehézség volt mind a felnőtté válás, mind a család, mind az egyetem terén, de 
ezeket itt mindig letehettem és a banda mindig megértő volt, hol kisírtuk, hol 
meg szét röhögtük magunkat. Egészen más fajta barátságok jönnek itt létre, 
mint például egy munkahelyen vagy egyetemi csoportban. Amellett, hogy ösz-
szeköt minket a hitünk, az együtt végzett szolgálat is erősíti ezt a kapcsot.  
 
Tíz év múlva biztosan nem fogok emlékezni arra, hogy milyen klassz volt egy 
egyetemi buli a JATE-ban, de arra igen, hogy milyen volt, mikor hulla fárad-
tan, egymáson alva vonatozunk haza egy csendesnapról vagy azokra az tekinte-
tekre, amiket a Családok Átmeneti Otthonában láttam miközben énekeltünk 
Istenről. Több éve járunk már a szegedi roma oviba, a kicsiknek mindig egy 
rövid bibliai történettel vagy bábjátékkal készülünk, hozzá szabadtéri játékokat, 
énekeket vagy kifestőket viszünk, van alkalmunk beszélgetni velük és lehetünk 
újra 5 évesek, ha csak egy rövid időre is.  

 
Egy évben általában 2-3 
alkalommal sikerül el-
jutni közéjük, mindig 
kitörő örömmel fogad-
nak minket, különösen 
mikor meglátják a gi-
tárt. Szegeden van egy 
másik, viszonylag újnak 
számító mozgalom ki-
bontakozóban, az ad-
venti időszakban 1 hé-
ten keresztül a keresz-
tény fiatalok és ifik fe-
lekezeti hovatartozástól 
függetlenül párosával 
mennek el különféle 
intézményekbe szolgál-
ni, családok és gyerme-
kek átmeneti otthonába, 
kórházakba és hajlékta-

lanok közé. Idén a baptista fiatalokkal mentünk a Családok Átmeneti Otthoná-
ba énekkel, ajándékokkal és bábjátékkal készülve. Mindenki számára példa 
értékű lehet, hogy az ökumenizmust ilyen tevékeny formában megéljük, hála 
Istennek a szegedi ifi összetételében is megmutatkozik ez. 
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IFI BESZÁMOLÓ: SZEGED 

Az évet egy tábortüzes-szalonnázós-sütögetős záróifivel fejeztük be a Tisza-parton. 
Körülbelül tizenöten voltunk együtt ezen az alkalmon. Az esemény a megszokott rend 
szerint zajlott, két vérző esést követően majdnem felgyújtottuk a vendégül látó ház 
udvarát, miközben a szomszédos nyaralóban a Szegedi Sütödék vigadozó pékjei 
Delhusa Gjon híres slágerét, a Nika Se Perimeno-t húzták talpalávalónak. Az estét egy 
rövid áhítattal és közös imádsággal zártuk, majd telefonon keresztül daloltunk a távol 
lévő ifitagoknak. Jó alkalom ez arra, hogy hátra tekintsünk és számot vessünk az ifi-
ben töltött évvel és saját életünkkel kapcsolatban is. Az egész évünket jól összegzi az 
a gondolat, ami az esti áhítaton hangzott el, hogy merjük a nehezebb utat választani, 
új helyekre kerülni és mindvégig az Isten országának építésén munkálkodni. Erre az 
alkalomra a régi tagok közül is többen ellátogattak és jó érzés volt látni, hogy bár nem 
találkozunk olyan gyakran, mint korábban, de a barátságok megmaradtak, olyan utak-
ra sodródtunk, amiket nem mi akartunk, de Isten ott is megáldotta a szolgálatunkat és 
új lehetőségeket nyitott meg előttünk. Azt mondják a változás nem jó vagy rossz, ha-
nem szükséges, mert nélküle nincs fejlődés, alighanem a világegyetem is ezért tágul. 
(A fotókat Sztupkai Kristóf készítette a Szegedi Ifi nyári tanévzáró alkalmán.) 

 

 

KÉSZÍTS 
egy cikket Te is a MIX újság számára! 
Köszönjük! 

E-mail: khaled@vipmail.hu 
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IFI BESZÁMOLÓ: PÉCS 

VVVVITORLÁTITORLÁTITORLÁTITORLÁT    BONTSBONTSBONTSBONTS!!!!    
► CSUHA ALEXANDRA (PÉCS-DOMBÓVÁR) 
 
 
Légy üdvözölve a WorShip fedélzetén. Dicsőítő hajónk már szeptember első 
hetében a kikötőben várta, hogy „beköltözzön” a legénység és megpakolják re-
ményekkel, célokkal, tervekkel. Jobb, ha tudjátok, hogy ez egy szuper kis hajó, 
egészen felfoghatatlan képességekkel bír, mert a kapitánya Jézus, a motorokat 
pedig a szeretet és a hit mozgatja. Most azt hiszed, ez beillik egy közhelynek, de 
bebizonyítom neked, hogy nem. 
 

Kövess! 
 
Innen a fedélzetről jól látható az egész kikötő, a maga zsibongó teljességével 
együtt. Nézd csak, mindenki rohan körülöttünk. Ki a saját fuvarját intézi, ki hajót 
ad-vesz, de soha nem fut ki vele a nyílt vízre. A város zaja olykor még be-betör. 
A rohanó gépjárművek panaszos morgása jelzi, hogy mindenki siet valahová. 
 
Viszont itt a hajón nincs szükség rohanásra. Nem kell kapkodni, csak arra ügye-
lünk, hogy mindenki elvégezze a maga kis feladatát. Amikor ide jövünk, sokan 
leszünk egyek. Egy közösség, ahol mindenki tudja, mit tehet a másikért, hogy a 
hajó a maximumon működjön. Bár a szárazföldi rohanás minket is visszavár, de 
hajón való szolgálat feltölt. Hát ilyen egy egyetemista élete, aki a WorShip fedél-
zetén matróz. 
 
Ha elnézel arra, amott a távolban a gyönyörű tenger kékje egybeforr a horizont-
tal. Azt még talán te is tudod milyen csalóka a látvány. Olyan, mintha itt lenne 
egy karnyújtásnyira, hogy lazán feltérképezhesd, de valójában meg kell küzdeni 
érte, hogy jól tudj haladni és ne nyeljenek el a habok. Mindehhez elengedhetet-
len egy olyan kapitány, mint Jézus. Ő mindig tudja, mit tegyünk, akkor is, ha 
viharba kerülünk, vagy örvény állja utunk. 
 
A WorShip segítségével lehetőségünk van arra, hogy minden csütörtök este elha-
józzunk és kikössünk egy új kikötőben. Na látod! Azzal te is tisztában vagy, 
hogy nem olyan egyszerű dolog egyik kikötőből a másikba ellátogatni egyetlen 
este leforgása alatt. Sőt! Mi még az éj leple alatt vissza is térünk ide. Ebben rejlik 
a hajó csodája, ami egyenesen a kapitány nagyságából fakad. 
 
Reményeim szerint most már elég jól ismered a történetünk, legalábbis 3 fontos 
dolgot biztosan tudnod kell: 1. A kapitányunk Isten. 2. A hajó minden héten új 
kikötőbe látogat és új kérdésekkel találjuk szembe magunkat. 3. Bárkit szívesen 
várunk a fedélzetre. 
 
Az egyetlen kérdés, amit még feltehetsz, a „Miért?”. Hogy miért szolgálunk a 
hajón? Erre a valódi választ csak akkor tudhatod meg, ha egyszer kihajózol ve-
lünk. Hogy mit is jelent a szolgálatunk? Első sorban szeretnénk minél több időt 
tölteni a kapitánnyal, megismerni Őt, beengedni a szívünk legbelső kabinjába, 
hogy ott is lecsendesíthesse a viharokat. Másodsoron kifelé is szeretnénk szolgál-
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TANULMÁNY 

ni. A kikötők között vannak olyan úti célok, ahová látogatóba megyünk. Szeretnénk 
beszélgetni, énekelni, a kapitányt dicsőíteni idősekkel, fiatalokkal, bárkivel, aki szí-
vesen lát minket. Terveink közt szerepel a túrázás, egy-két csendesebb, filmes este a 
fedélközben és még sok más! 
 
Ha kíváncsi „kiskalóz” vagy, fogd a távcsöved, vagy zsákmányolj egyet a modern 
technika vívmányai közül és látogass el az új blogunkra!  
 

www.pifiworship.blogspot.com 
 

MATRÓZOK A PÉCSI FEDÉLZETEN:  
ANZSI, PANNA, IZA, LEXI, MARTIN, MATYI, MÁRIÓ,  

BARNABÁS, SANYI, DODI, MARCI, JÓZSI BÁCSI 
 
 

� � � � � �  
        
SSSSZABADULÁSZABADULÁSZABADULÁSZABADULÁS    LEHETŐSÉGLEHETŐSÉGLEHETŐSÉGLEHETŐSÉG............    
► KHALED-ABDONÉ SCHMIDT MÓNIKA (PÉCS) 
 
 

Alkoholbetegek felnőtt gyermekeinek,Alkoholbetegek felnőtt gyermekeinek,Alkoholbetegek felnőtt gyermekeinek,Alkoholbetegek felnőtt gyermekeinek,    
a kényszeres megfelelésből,       a kényszeres megfelelésből,       a kényszeres megfelelésből,       a kényszeres megfelelésből,           

kaméleonkaméleonkaméleonkaméleon----létüktől való szabadulás lehetősége létüktől való szabadulás lehetősége létüktől való szabadulás lehetősége létüktől való szabadulás lehetősége     
az evangéliumi pasztorálaz evangéliumi pasztorálaz evangéliumi pasztorálaz evangéliumi pasztorál----pszichológia munkamódszereivelpszichológia munkamódszereivelpszichológia munkamódszereivelpszichológia munkamódszereivel    

(RÉSZLETEK A TANULMÁNYBÓL ) 
 
 
VINCIT SE VINCIT. AZ GYŐZ, AKI LEGYŐZI ÖNMAGÁT 
 
 
Magyarország, világviszonylatban az első helyeket viszi el a negatív statisztikák 
sorában. Dél –Koreával osztozva első helyen áll a legtöbb öngyilkosságot elkövetők 
listáján. Másik szomorú tény, hogy az alkoholfogyasztásban Magyarország a harma-
dik, egy Berlinben közzétett nemzetközi alkoholfogyasztási listán. Aggasztónak 
tartja ez a felmérés, hogy rohamosan növekszik a nagy mennyiségű alkoholt fo-
gyasztó nők és fiatalok száma. Azokban a családokban, ahol az alkohol mindenna-
posan jelen van, akár az apa, akár az anya szenvedélybetegségeként, rendellenessé 
válnak a kapcsolatok, beteggé lesz maga a család, mint rendszer. Magyarországon 
nagyon nagy arányban érintettek a családok a túlzott és rendszeres alkoholfogyasz-
tás miatt.  
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TANULMÁNY 

Ezért is választottam ezt a témát, mert sok kérdésre adhat választ a beteggé vált 
családokban a viselkedési, és társas rendszerek, miértek és eredmények vizsgá-
lata. A témám az alkoholbeteg szülők gyermekeivel, felnőtté vált gyermekeivel 
foglalkozik, de meg kell jegyeznem, hogy sajnos érintettek bármilyen más ok-
ból rendellenessé vált családok gyermekei is. Megemlítek különféle más kény-
szerviselkedéseket, melyek ugyanúgy terhelik az abban a családban felnövő 
gyermekeket, mert nem tud a család a rendeltetésének megfelelően funkcionál-
ni. Ilyen kényszerviselkedést eredményezhet pl. a szerencsejáték, a drogfo-
gyasztás, a túlzott evés, a krónikus betegség, a profán vallási nézetek jelenléte, 
vagy ha adoptálnak egy gyermeket, vagy nevelőszülőkhöz kerül, eredményez-
het egy rendellenesen működő, beteggé vált családi rendszert. (Nyilván nem 
törvényszerű, gondolok itt elnézést kérve a gyermekeket adoptáló vagy nevelő-
szülőként nevelő egészségesen működő családokra! – de ők is lehetnek érintet-
tek, amikor a rendellenesen működő családmodelleket szeretnénk felkutatni, 
bemutatni.)  
 
Témámban a beteg családokban felnőtt gyermekekre szeretnék fókuszálni, akik 
az őket ért lelki hatásokra, traumákra válaszolva rendkívüli, természetellenes 
módon alkalmazkodva viseltek terheket. Úgy tudom szemléletessé tenni ezeket 
a rendellenes hatásokat, ha szembeállítom az egészséges személyiség kialakulá-
sához szükséges alapvető lelki, érzelmi szükségletekkel. Dolgozatomban azon-
ban nemcsak egy állapot felmérését, annak megmagyarázását kívánom megten-
ni, hanem hipotézisem felállításával keresem ebből az állapotból a gyógyulás-
hoz, a kivezető úthoz elvezető kulcsot, feltételt. 
 
Szeretnék bemutatni egy felsorolást, egy listát, melyet alkoholista szülők felnőtt 
gyermekei állítottak össze, rádöbbenvén arra, hogy közös múltjuk egy közös 
jelent generált, mégpedig azt, hogy az alkoholizmussal való együttélésük követ-
kezményei, a személyiségük zavarai azonosak az érett, ideálisnak mondhatóval 
szemben. Ezek az állítások nem rosszindulatból születtek, öngyógyító egyesü-
leteikben ők maguk szembesültek azzal a ténnyel, hogy a gyermekkorukban 
átélt helyzetekből általánosíthatóan ezeket a viselkedési mintákat hozták ma-
gukkal, egyszerűen így szocializálódtak: 
 
1. Találgatják, mi a normális,  
mi a helyénvaló, mert életükből fakadóan nem tudják azt. 
2. Saját ígéreteiket nem igazán valósítják meg.  
Általában soha nem történnek meg. 
3. Akkor is hazudnak, amikor ugyanolyan könnyű lenne igazat mondani. 
4. Kíméletlenül ítélik meg önmagukat. 
5. Nehezen szórakoznak, játszanak. Nehezen önfeledtek. 
6. Nagyon komolyan veszik önmagukat. 
7. Nehézségek a bensőséges kapcsolatok terén. 
8. Túlreagálása annak, ha valamit nem ők irányíthatnak. 
9. Vágy az állandó elismerésre, megerősítésre. 
10. A másság, különbözőség erős érzése. 
11. Vagy nagyon felelősségteljesek, vagy nagyon felelőtlenek. 
12. Rendkívül hűségesek, ha nem érdemli meg az illető, akkor is. 
13. Megfontolás nélküliek a cselekedeteik, a zűrzavar fölemészti energiáikat.  
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A rendellenes családban felnőtt gyermek felnőtté vált. Sérüléseivel együtt önálló 
életre van elhívása és az ember az önkéntelen cselekvési láncolatokban is eljut egy-
szer arra a pontra, hogy meglátja önmagát. Kiragadott rész az egészből, de igen 
fontos rész, mondhatni az alapja a többi rész változásának is: a beismerése annak az 
állapotnak, hogy a hazudozás által akart egy-egy napi előnyhöz jutni, de ezek az 
előnyök eltakarták csupán a problémát, és ez az eltakarás, elfedés akadályává is vált 
a probléma megoldásának. Az első lépés tehát bármilyen változáshoz, hogy tudatos-
sá váljék ennek az állapotnak a beismerése, hogy a hazudozás, az őszintétlenség 
zsákutcába vezetett. 
 
Hipotézisem: elengedhetetlen az őszinteség, a külső és a már belsővé is vált problé-
mával való őszinte szembenézés ahhoz, hogy az alkoholbeteg felnőttek felnőtté vált 
gyermekei tudjanak akár önmagukkal, akár Istennel találkozni, és hogy tudjanak, 
akarjanak munkálkodni saját gyógyulásukért, jellemük változásáért.  
 
Dolgozatom következő részében idézni szeretnék két könyvből (Névtelen Alkoholis-
ták és az Eljutottunk a hitre című könyvekből), melyekben olyan emberek nyílnak 
meg, akik gyermekkorukban sérültek, felnőttkorukra pedig hatalmasra duzzadt ez a 
semmilyen módon föl nem dolgozott, el nem engedett, be nem gyógyult, valami-
lyen módon leplezett, de mégiscsak továbbgörgetett fájdalom. Ez az elrejtett fájda-
lom nem engedi a múlt, a gyerekkori félelmek, a rég lejárt dolgok elhagyását, a 
tudat fejlődését. Az őszinteség szükségszerűségére négy szempont szerint hozok 
példákat, vallomásokat: 
 
1. Az őszinteség létrejötte, megléte, mintegy kulcsként funkcionál a változásokhoz.  
 
● „ma már képes vagyok a győzelem csírájának tekinteni a szégyent, a vereséget és 
a bukást. Mert csak a vereség és a bukás tapasztalata révén lettem képes arra, hogy 
megadjam magam, elfogadjam a tényt, hogy beteg vagyok” (háziasszony)  
● „Fölfedeztem, hogy mások is vannak ezen a világon, akik ugyanúgy viselkednek, 
mint én, hogy beteg vagyok, igazi betegségben szenvedek. Ezzel együtt, azt hiszem, 
akkor először, ráébredtem, hogy szörnyű bajban vagyok.” (nő)  
 
2. Az őszinteség alapvető szükséglet a gyógyulásokhoz, az együttes munkához. 
 
● Az őszinteség szó jelentését igazán könnyen meg tudom érteni, mert pontosan az 
ellenkezője mindannak, amit egész életemben műveltem. Ezért az őszinteség meg-
valósítása lesz a legkeményebb feladat. Sohasem leszek teljes mértékben őszinte –
ez tökéletesség volna. Senki sem állíthatja magáról, hogy tökéletes. Csak Isten az. 
De ha mindennap igyekszem, könnyebb lesz őszintének lenni önmagammal szem-
ben. Akkor pedig már automatikusan jön az őszinteség másokkal szemben. (30 
éves)  
 
3. Az őszinteség egy alap az egyénnek az önmagával való találkozáshoz. 
 
● „Ritka felismerésem volt egy vasárnap délután, ahogy próbáltam az újságot ol-
vasni. „Nem fontos, hányszor nyersz, és hányszor vesztesz. Csak az számít, hogy 
próbálkozol.” Évekig azon próbálkoztam, hogy valaki más oldja meg problémáimat, és 
nem is voltam tudatában annak, hogy mit teszek, addig az ihletes pillanatig.”  
● „Önmagam és belső világom fölfedezéséhez vezetett, és tudatosult bennem Isten 
léte.” (18 éves fiú)  
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4. Az őszinteség egy alap az Istennel való találkozáshoz. 
 
● „Belefáradtam, hogy álmaimban botorkálok. Mégis „énem” újra és újra vissza-
kényszerít. Számomra csak egy kiút van: Isten. Ő az egyetlen valóság és minden 
másnak Tőle kell kiindulnia.”  
● „Minden nap, mikor próbálom, hogy meglegyen bennem a nyílt szív és a józan-
ság vágya, segítség és szeretet árad felém.”  
„kitárult előttem a világosságba vezető ajtó… Ezzel eljött az egyetlen igazi sza-
badság: az igazság szabadsága.”  
 
Ezek a vallomások is igazolják számomra azt a feltevést, hogy addig nem indul-
hat el a változás senkiben, amíg nem történik meg az egyénnek a saját problémá-
jával való őszinte szembenézés. Amikor már megtörténik a definiálása az egyén-
ben, hogy bajban van, szétesett az élete, személyisége, a dolgai nem úgy mennek, 
ahogy kellene, szükséges egy olyan felszínt biztosítani, ahol lehetővé válhat az 
egyén számára önmaga igaz meglátása.  
 
 
————————————————————————————————-- 

    
MMMMEGTÉRÉSEGTÉRÉSEGTÉRÉSEGTÉRÉS, , , , MINTMINTMINTMINT    AAAA    MISSZIÓMISSZIÓMISSZIÓMISSZIÓ    KEZDETEKEZDETEKEZDETEKEZDETE    
► SZABÓNÉ PAPP KLÁRA (BUDAPEST) 
 
 

(Részletek a tanulmányból) 
 

1. Mi is a megtérés a Szentírás értelmezése szerint? 

 
A „metanoia” egyfajta megismételhetetlen irányváltoztatást, életváltoztatást je-
lent.  Megtalálunk még egyfajta kifejezést erre az irányváltoztatásra, az 
„épisztrephein” szót, amit akkor használ az Úr, amikor is Péter visszatéréséről beszél, 
az ő bukása után. Az apostol egyszer már megtért, de azon az éjszakán, melyen Jézust 
elfogták, a félelem olyan mértékben vett erőt rajta, hogy a főpap udvarában meg-
tagadta Mesterét.  Tehát van egy sorsdöntő megfordulás, ami teljes egzisztenciális 
változást hoz az ember életében, és van egy úgynevezett „visszafordulás” az eredeti 
állapothoz egy elhajlás, talán szégyenteljes bukás után. 
 
Mit is jelentett az Ószövetség népe számára? Általában egy kollektív, egy egész 
népre vonatkozó visszatérést az Istennel kötött szövetséghez. Ha e nép életét nyo-
mon követjük, azt kell látnunk újra és újra, hogy a bálványokhoz fordulás, Isten 
törvénye iránti engedetlenség minden esetben azt eredményezte, hogy Isten ki-
szolgáltatta őket valamely környező nép számára. 
 
Ha csak a birodalmakat vesszük sorba, Egyiptom? Asszíria, Babilon, Görög, Ró-
mai, akkor is láthatjuk, milyen „pokoljáráson” mentek keresztül, de a Bírák köny-
vének beszámolói is erről szólnak. A nép hűtlenkedett, s az Isten megbüntette 
őket, más népek kezébe adta, akik aztán nyomorgatták, leigázták, megalázták, 
elvették tőlük mindazt, amit már korábban magukénak tudhattak. Isten szabadítót 
támasztott, prófétákat, királyokat adott, akik által a nép bűnbánatra, megtérésre 
juthatott, szövetségét megújíthatta Istenével. E megújítás minden esetben a Tör-
vényhez való hűséget, annak szigorú betartását jelentette. 
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Ebben a korban „direkt” misszióról nem tudunk, ám e nép jelenléte a 
népek sokaságában, az egy Isten hite, a csodák, melyek velük történtek, 
már önmagában is egyfajta missziót jelentettek.  A környező népek, ural-
kodók hallva Isten dolgairól, tapasztalva az Ő beavatkozását a történe-
lembe, igenis érdeklődtek, nem egy esetben meglátogatták az akkori 
uralkodót, vagy éppen szerződést kötöttek velük. Az Ószövetségben 
kevesebb szó esik az egyén megtéréséről, sokkal inkább népben, nemzet-
ben találkozunk a fogalommal. 
 
Az Újszövetség megtérés értelmezése sokkal inkább egyénre szabott. 
Keresztelő János fellépése, „térjetek meg” felszólítása szorosan együtt 
jár azzal, hogy az emberek személyesen kérdezték meg: „Akkor hát mit 
tegyünk?” János így válaszolt nekik... És elkezdődik egy hosszú felsoro-
lása mindannak, amit igenis meg kel tennie egy olyan embernek, aki 
komolyan gondolja az Istenhez fordulást. Tehát a megtérés már itt egy 
egészen másfajta megközelítésben áll előttünk. 
 
A jézusi történetek mindegyikében azzal találkozunk, hogy valaki talál-
kozik Jézussal, meggyógyul, vagy hozzátartozója éli meg ugyanezt, min-
den esetben együtt jár egyfajta életmódváltással, a bűnök rendezésével, a 
kárpótlással (ld. Zakeus történetében). 
 
Jézus halála, feltámadása pedig arra késztette az apostolokat, a szemta-
núkat, majd később az evangéliumok íróit, hogy amit láttak, tapasztaltak, 
azt el is mondják, le is írják. „Ezek pedig azért írattak meg, hogy higgyé-
tek: Jézus a Krisztus, az Isten Fia, és e hitben életetek legyen az Ő nevében.” 
 
Óriási változás történt pünkösdkor, amikor is a Szentlélek kitöltetett. 
Nemcsak az történt, hogy minden nemzetbeli ember a saját nyelvén hal-
lotta az evangéliumot, hanem megkezdődött az a fajta misszió, melyet 
Jézus a mennybemenetele előtt tanítványaira bízott. 
 
A Cselekedetek könyvében már azt olvassuk, hogy „..nem tehetjük, hogy 
ne mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk.” Itt már olyan bátorságról 
tesznek tanúságot az apostolok, ami arról győzött meg mindenkit, még a 
Nagytanács tagjait is, hogy van valami valós alapja annak, amit ezek az 
emberek hirdetnek. 
 
Ugyanezt láthatjuk Pál apostol megtérése, vagy mondhatnánk elhívása 
kapcsán is. A megtérés együtt jár a misszióval.  
 
 
2. Megtérés Lukács szerint (David J. Bosch: Paradigmaváltások a 
misszió teológiájában c. könyv alapján) 
 
Lukács írása azért is fontos e téma vizsgálata során, mert ő nem csak 
evangéliumot írt, hanem tovább is követte az evangélium hatását, sőt 
maga is tevékenyen részt vett Pál apostol mellett, mint munkatárs a 
missziós küldetésben. Ahogyan már fentebb is említettem, az evangéliu-
mok, s főleg Lukács által írt könyvek markánsan hozzák a megtérést, s 
annak következtében a missziói tevékenységet is. 
 
Lukács megtérés fogalma szorosan összekapcsolódik az üdvösség kifeje-
zéssel is. „Az üdvösség magában foglalja az Isten és felebarát ellen elkö-
vetett bűnök minden következményének eltörlését.” „Zákeus nem csak 
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lelki értelemben szabadul meg vagyonának bilincseitől, hanem ténylegesen kártalanít-
ja azokat, akiket megkárosított. Ha megszabadulok valamitől, ez azt is jelenti, hogy 
szabaddá válok valamire. ….S valamire szabaddá válnom mindig magában foglalja az 
Isten és felebarátom iránti szeretetet.” 
 
Felszabadulni valamire azt is jelenti, ahogyan Bosch fogalmazza, „nincs több bosszú-
állás”ezzel mintegy hatályon kívül helyezi az isteni bosszút s azt is, hogy az ember 
vegye kezébe a dolgok ilyetén elintézését. Új megközelítést jelentett számomra az is, 
ahogyan Bosch a názáreti zsinagógában elhangzottakat nem csak, mint programbeszé-
det idézi, hanem mint a jézusi misszió irányát is megjelöli. Mert hát kik felé is irányul 
e misszió? „hogy evangéliumot hirdessek a szegényeknek,…szabadulást hirdessem a 
foglyoknak, és a vakoknak szemük megnyílását, hogy szabadon bocsássam a megkín-
zottakat.” 
 
Itt világosan kifejti Jézus, a szegények, a foglyok, a vakok, a megkínzottak a céliránya 
az Ő küldetésének. Nem csoda, ha az első egyetértést, és csodálatot a gyilkos düh 
váltotta fel, hiszen az ézsaiási idézetet nem olvasta végig, s ezzel új korszakot nyitott, 
mely nem a bosszúról, hanem a kegyelemről szól. 
 
Már itt világosan kitűnik, hogy ez a fajta isteni misszió sokak számára elfogadhatat-
lan, hiszen sokkal látványosabb lenne, ha Isten maga lépne be úgy a zsidó nép történe-
tébe, mint annak idején. Tulajdonképpen ezt várta és hirdette Keresztelő János is, tü-
zet és fejszét jövendölt, mely a száraz fát kivágja és elégeti. Ő maga is elbizonytalano-
dott börtönbe vetése után. Mást várt, más Messiást hirdetett. Ugyanakkor számára 
elégséges volt a jézusi válasz „ vakok látnak és bénák járnak, leprások tisztulnak meg, 
és süketek hallanak, halottak támadnak fel, és szegényeknek hirdettetik az evangéli-
um.” 
 
Éppen ezért a mai keresztyénség sem „mondhat le arról a meggyőződéséről, hogy 
Isten határozott eszkatológikus döntése küldte el Jézus Krisztust az emberek közé, 
bocsánatot, megigazulást, szolgáló, örömteli életet kínálva, és az emberek részéről a 
megtérés válaszát várva.” E válasz ugyanakkor nem öncélú, hanem „erkölcsi felelős-
séggel jár, mely a keresztyén embert megkülönbözteti a kívülállóktól, de ugyanakkor 
hangsúlyozza is kötelességét a kívülállók iránt.” 
 
Akár az evangéliumot, akár az Apostolok Cselekedeteit olvassuk, láthatjuk, hogy az 
apostoli tanítás középpontjában a bűnbánat, a megtérés, a sötétségből a világosságra 
jutás áll, mely együtt jár a cselekedetek megváltozásával, emberi kapcsolatok helyre-
állításával, az irgalmasság gyakorlásával. 
 
Ugyancsak Lukács által írott könyvből ismerkedhetünk meg az Újszövetség kiemel-
kedő alakjával, Pál apostollal. Az ő megtérése, „pálfordulása” minden idők hívő em-
bere számára példaként áll, akár a megtérését, akár az azt követő világ misszióját te-
kintjük. Pál megtérése tulajdonképpen elhívás, meghívás is volt egyben a szolgálatra, 
és a szenvedésre is. Már Ananiásnak is ezt mondja az Úr: „Én pedig meg fogom mu-
tatni neki, mennyit kell szenvednie az én nevemért.” Csak zárójelben jegyzem meg, 
mennyire más ez az elhívás, mint ahogyan manapság a misszióról gondolkodnak. So-
kak agyában a misszió egy szenvedéstől mentes dicső hirdetése annak, amit a Szent-
írásból kiolvastak. Pál megtérése tehát közel sem egy öncélú, szerzetesi életmódot, 
aszkézist folytató életvitel volt. „Pál lukácshoz híven a megtérteket maga köré gyűj-
tötte és saját magatartásával adott példát arra, amit tanított.”. Ezzel is megmutatva azt, 
hogy a megtérés egyfajta betagolódás a közösségbe, ahogyan ezt követhetjük nyomon 
az emmausi tanítványok történetében.  
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BBBBEZÁRTEZÁRTEZÁRTEZÁRT    AJTÓKAJTÓKAJTÓKAJTÓK 
► LUKÁTSI VILMA 
 
 
…minden ajtót bezártak már: 

éj van, alszik Betlehem, 

szállás nélkül csak két ember 

megy fáradtan, csendesen, 

megy fáradtan, csendesen… 

 

Egy útszéli istállóban 

pislákol a mécsvilág… 

– nem oltotta el a gazda? 

Az apró fény messze lát, 

hívogatóan föl-föllobban, 

mintha szólna: – jöjjetek! 

Van friss széna, korsóban víz, 

tegyétek le terhetek! 

 

Kívül a fák összesúgnak: 

– Ott benn történt valami! 

Amiről az egész világ 

fog majd egyszer hallani! 

A jászolban gyermek fekszik! 

Édesanyja ráhajol, 

…nyár illat árad feléje 

a szénaszálak alól… 

 

Szelíd tehén párás szája 

leheli rá melegét… 

A korsó víz friss forrásból 

hozta a csorgás neszét… 

Bezárt szívek, bezárt ajtók, 

fösvény álmú emberek: 

ott a boldog istállóban 

Isten Fia szendereg! 
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Messze kint a nyájak mellett 

hírt kaptak a pásztorok: 

ének csendült a magasból, 

zengte száz angyal-torok… 

 

Napkeletről jó ideje 

indult egy kis karaván, 

a csillag jelét követve 

ide is értek talán… 

 

A csillag megállt az égen! 

Kialudt a mécsvilág, 

hivatását betöltötte, 

mert más Fény jött most a földre: 

 

Isten küldte szent Fiát! 

Isten küldte szent Fiát! 


