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MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK HAVILAPJA 

ÁRA: 250 FORINT                            2010. SZEPTEMBER 

HTTP://MIX.METODISTA.HU                   X. ÉVFOLYAM 92. SZÁM 

►►► 

BUDAKESZI RBUDAKESZI RBUDAKESZI RBUDAKESZI REEEEMIXMIXMIXMIX    
► 2010. NOVEMBER 6. SZOMBAT – KEZDÉS: DÉLELŐTT 10-TŐL! 
 
 
HARMADSZOR RENDEZZÜK MEG A MIX VÁNDORCSENDESNAPOT,  
AMELYNEK IDÉN ŐSSZEL A BBBBUDAKESZIUDAKESZIUDAKESZIUDAKESZI I I I IFIFIFIFI    LESZ A HÁZIGAZDÁJA! 
 
AZ ŐSZI TALÁLKOZÓ CÍME: REMIX REMIX REMIX REMIX –––– F F F FÓKUSZBANÓKUSZBANÓKUSZBANÓKUSZBAN    AAAA REMÉNY REMÉNY REMÉNY REMÉNY! 
ELŐADÓ: KHALED A. LÁSZLÓ, SZOLNOKI METODISTA LELKÉSZ.  
 
GYERE EL AZ IFIDDEL EGYÜTT, MERT A NYÁRI ÉS A TÉLI ORSZÁGOS KONFERENCIÁK,  
TÁBOROK, CSENDESNAPOK KÖZÖTT EZ AZ EGYETLEN ALKALOM, 
AHOL ÚJRA TALÁLKOZHATUNK!  
 
ORSZÁGOS DICSŐÍTÉS, KÖZÖS IMÁDSÁG, TANÍTÁS – 
A BUDAI ERDŐ SZÉLÉN A METODISTA „BIRTOKON”! 
 
RÉSZVÉTEL DÍJA: 500 FT (EBÉD)  
BŐVEBB RÉSZLETEK A MIX HONLAPON!  

ReMIX ⊳⊳⊳⊳ ⊳⊳⊳⊳ 
                                   3. MIX  VÁNDORCSENDESNAP 
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NAPKÖZI A PUSZTÁBAN 

TTTTAPINTHATÓAPINTHATÓAPINTHATÓAPINTHATÓ    VOLTVOLTVOLTVOLT I I I ISTENSTENSTENSTEN    JELENLÉTEJELENLÉTEJELENLÉTEJELENLÉTE............    
► SÉRA LÍVIA (BUDAPEST-PEST) 
 
 
  
 
Kürtöspuszta. Egy hét. Kicsik. Nagyok. Móka. Nevetés. Fejem, vállam, térdem, 
talpam. Fáradtság, és nem utolsó sorban végtelen szeret. Egy felejthetetlen 
hét címszavai ezek. 
 
Képzelje el mindenki a legrosszabbat: nyomor, nincstelenség, kosz, boldogta-
lan arcok, abszolút reménytelenség. Ez Kürtöspuszta. Egy Kaposvár közelé-
ben fekvı falucska,melyrıl oly sokan hallhattunk már. 
 
Pásztor Zsófi és Vigh Bence szervezésében,arra vállalkoztunk mi elszánt ifjak, 
hogy tábort csinálunk az ott élı gyerkıcöknek. Már hónapokkal elıbb el-
kezdtük az ötletelést. Tanító jellegő tábort szerettünk volna, hogy a mókázás 
és Isteni példázatok mellett, felkészítsük egy kicsit ıket az ovira,sulira. Tud-
tuk, hogy kemény fába vágjuk a fejszénk, ugyanis az ott élı gyerekek megle-
hetısen speciális esetek, rosszcsontok, és szó mi szó neveletlenek. Elrepültek 
a hetek és azon kaptuk magunkat hogy ott állunk megannyi örjöngı, hiper-
aktív, piszkos kis lurkó között és próbáljuk lekötni a figyelmüket. 
  
Egy csütörtök este érkeztünk meg a helyszínre. Mint kórók közül egy gyönyö-
rő virág, úgy állt ott megvilágítva a Metodista Imaház. Hajni, a gondnok szívé-
lyes fogadtatásban részesített minket, és egész héten alázatosan, szorgosan 
segítette munkánkat,amit rendkívül nagyra értékeltünk. 
 
Másnap kezdıdött a móka. Fájó fejjel indult a nap, mert az éjszaka “sikítozó” 
kutyafalkáktól nem aludtunk valami jól. A hét további részében minden este 
kidıltünk és így sikerült eltekinteni a kutyáktól, a „dizsitıl”, és azoktól, akik 
az éjszakába ordították bánatukat az utcán. 
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NAPKÖZI A PUSZTÁBAN 

Minden nap kilenckor áhítatot tartottunk,hogy erıt nyerhessünk a napra az igé-
bıl. Nagy boldogság volt amikor a hét második felében beszállingóztak a gyerekek 
ezekre az áhítatokra,velünk énekeltek (vagy tátogtak ha nem tudták a szöveget) és 
csöndben figyeltek. Fél tízkor volt a közös gyülekezı ahol mindannyian együtt 
énekeltünk. A hét slágere a fejem,vállam,térdem,talpam volt. De a “pillangós” és 
“azt a vizeset” (A homok nem valami jó alapanyag…) is nagy sikert aratott. 
 
Ezután csoportokba verıdtünk: óvodások, kisiskolások, fiatalok. A csoportokat 
hárman négyen vezettük. A tervezett tanítások nem mindig sikerültek úgy ahogy 
elgondoltuk. Nagyon sok helyzetben improvizálnunk kellett, fıleg mikor egy já-
ték, 5 percnél tovább nem kötötte le a figyelmüket. Ez inkább az ovisoknál volt 
így, de akadtak koncentrációs és magatartásbeli problémák az iskolás csoportnál 
is. A nagyok egész pozitívan álltak mindenhez, együttmőködıek voltak. 
 
A csoportos foglalkozásoknak fél egykor lett vége, ekkor minden gyerek hazament 
ebédelni (már aki). Fél 3-ig jutott nekünk is egy kis szieszta,de ez sem volt zavar-
talan, mert mindeközben készültünk a vásárra (játékokat, dísztárgyakat, ékszere-
ket, édességeket győjtöttünk össze, és egy asztalra kipakoltuk). 
 
A hét folyamán fabatkákat, azaz játékpénzt lehetett győjteni. A szorgos, jó magavi-
selető gyerekeket jutalmaztuk. Ezeket levásárolhatták,vagy győjtögethették,ha va-
lami nagyobb dolgot választottak. Ezzel próbáltuk arra tanítani ıket, hogyan osz-
szák be, hogyan vigyázzanak a pénzre. Sajnos ez visszafelé sült el, mert már nem a 
játék öröméért, hanem a fabatkákért cserébe akartak csak játszani velünk. A vásár 
után minden nap közös kreatív foglalkozás volt. Ezután ismét a csoportos foglal-
kozás következett. Nagyon hosszúnak tőntek ezek a délutánok, nagyon nehezen 
tudtuk lekötni a figyelmet fél hatig, amikor is közös énekléssel “melegítettünk be” 
a hat órai áhítatra.  
 
Ezek az áhítatok eleinte kicsit ijesztıek voltak… Én nem gondoltam, hogy ennyire 
kemény dió lesz. Kifejezetten a gyerekek számára voltak az esti áhítatok, ezért az 
aktuális áhítat tartónak minden eszközt be kellett vetnie, hogy elnyerje a tetszésü-
ket, és kiérdemelje a figyelmet,interaktívvá kellett tennie az egészet. Ezek az alkal-
mak úgy néztek ki, hogy a kicsik ki be rohangáltak, ordibáltak, és a földön vergıd-
tek. Aztán kezdtek lecsillapodni a kedélyek, és egyre jobban viselkedtek, többen 
maradtak benn, nem volt ki-be mászkálás. Sıt, szívesen vettek részt egy-egy törté-
net eljátszásában is. 
 
Az áhítatok után hazaszállingóztak a kölykök, mi pedig jol megérdemelt vacsorán-
kat követıen nekiláttunk a nap átbeszélésének. Majd egy közös imádsággal zártuk 
napunkat. 
 
Így telt a hét. A vasárnap különleges nap volt mert a gyerekek a csapattal ebédel-
tek (Sajnos csak a tízórait és az uzsonnát tudtuk nekik biztosítani a többi napo-
kon)..Zsófi fızött, és hát nem kellett elapróznia az biztos. Itt kell megemlítenem, 
hogy Marci 101 fánkot sütött!! Vasárnap volt a közös vízibomba csata is, amire kb 
2-3 órát készültünk és 2-3 perc alatt vége is lett…Emellett este érkezett az után-
pótlás is a Bozsó testvérek és Csongi személyében. Így lett teljes a csapat, bár út-
közben el kellett búcsúznunk egy-egy embertıl. Ennyit a formai részrıl. 
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NAPKÖZI A PUSZTÁBAN 

Egész héten szinte kézzel tapintható volt Isten jelenléte. Mindenhol ott volt. A nap-
sütésben, a játékokon ,az éneklés alatt, minden nevetésben, a váratlan problémák-
nál. Vezetett minket, minden nap új erıt adott (szükségünk is volt rá, mert a végé-
re teljesen kimerültünk, és már csak a béna poénok húzták fel a kedvünk.) 
 
Elképesztı,hogy mikor úgy éreztem nem bírom tovább, Isten lehajolt, és az utolsó 
két napon a “vállán hordozott”. Nem voltam már ideges a fegyelem hiánya miatt, 
csak boldog voltam, hogy ott lehetek, magamhoz szoríthatok egy-egy gyerkıcöt és 
Istent szolgálhatom. A tábor legmeghatározóbb pillanata az volt, mikor az utolsó 
esti áhitaton a gyerekek körbeültek egy nagy papírt, és leírták,lerajzolták imádsága-
ikat. Isten kegyelme hatalmas méreteket öltött azon az estén. Könnyeinkkel 
küzködve éreztük, el vannak vetve Isten magjai. 

 
Mikor hazafelé tartottunk, nagyon 
rossz érzés fogott el. Mintha kiszakí-
tottak volna a szívembıl egy darabot, 
nagyon rossz volt felfogni hogy vége. 
M ilesz velük nélkülünk-gondoltam. 
Azóta kezdek megnyugodni, Isten 
kezébe helyeztük a falut, Kurdi Zoli 
lelkiismeretesen munkálkodik, és mi 
is imádságban hordozzuk ıket. 
 
(Még egy gondolat….Nagy szomorú-
sággal töltött el,mikor ráeszméltem, 
mennyi alapvetı tudás, alapvetı kész-
ség hiányzik a gyerekekbıl. Egyértel-
mően nem foglalkoznak velük. Ezért 
is volt rossz érzés, hogy csak egy he-
tet lehetünk lenn. Felmerült a kérdés 
köztünk, hogy megoldható lenne az 
év többi részén is, egy-egy hétvégére 
elmenni hozzájuk. Persze ez idı, 
pénz, és energia. Úgyhogy ezt itt nyit-
va is hagynám, de érdemes elgondol-
kodni rajta...) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PÁSZTOR ZSÓFIA KÉPEI.    
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A „KÖZPONTI” ORSZÁGOS 

PPPPILISCSABAIILISCSABAIILISCSABAIILISCSABAI    EMLÉKEKEMLÉKEKEMLÉKEKEMLÉKEK    SZABADONSZABADONSZABADONSZABADON    
► BOGNÁR JÚLIA (SZEGED) 
 
 
 
Be kell vallanom, nagyon megörültem, amikor Sztupkai Kristóf kérdezte, lenne-e 
kedvem írni az idei nyári piliscsabai táborról, mert az a helyzet, igen jól éreztem 
ott magam, rengeteg élménnyel lettem gazdagabb, és örömmel osztom meg mind-
ezt Veled is, Kedves Olvasó! Ha Te is ott voltál, akkor talán ezt a kis írást olvasva, 
Neked is szép nyári emlékek jutnak eszedbe az egyre esısebb ıszi napokon, ha 
pedig nem voltál velünk az idén, esetleg kedvet kapsz, hogy jövıre Te is a tábor 
lakója legyél néhány napra! 
 
Az az igazság, vártam már ezt a hetet. Lehet, hogy ez ciki, mert azért mégsem va-
gyok már cserkész-korú, de tényleg vártam! És olyan boldogan és gyorsan ugrot-
tam fel a piliscsabai vonatra a sok-sok csomaggal, hogy a többi utas csak pislogott, 
hogy hova sietek ennyire, miért akarok már felszállni, amikor a szerelvény szinte 
még be sem állt.  
 
Hál’ Istennek, valahogy a MÁV is érezte, hogy most nem árt, ha pöttyet sebesebben 
robognak a vonatok, így szinte se perc alatt értem ki Piliscsabára… és valahogy az 
emberek is sejthették, hogy fontos nekem a hely, ahova tartok, mert már a vonaton 
útbaigazítottak, hol is az a Béthel Evangélikus Missziós Központ, sıt a helyi kutyát 
sétáltató gyerekek örömmel kísértek el, egészen a házig! Szuper jó volt megérkez-
ni, találkozni régen nem látott ismerısökkel, barátokkal, belecsöppenni a tábor 
életébe! Két perc alatt otthon éreztem magam, pedig azelıtt még Piliscsabán sem 
jártam soha; becsszó… de azt hiszem, nem éreztem volna így, ha nem lettetek vol-
na ott Ti, Többiek! 
 
A tábori élet „szokásos” volt: reggeli, dicsıítés/éneklés, aztán Kovács Zoli elıadása, 
kis csoportos beszélgetések, ebéd, délutáni szabad program (pihenés, nagy-nagy 
séták a környéken/a városban), este Frigyes bácsi áhítata, vacsi, teaház. Ezeken kí-
vül: ismerkedési est sok-sok vidám játékkal, utolsó este búcsú még több és még 
viccesebb játékkal, fórumbeszélgetés érdekes kérdésekkel és sok-sok tanulságos 
válasszal. A téma idén nyáron a szabadság volt, egészen pontosan a tábor címe így 
hangzott:: „szabadságra ítélve”. És hogy valamennyire meg tudjunk birkózni ezzel 
a nagyon nehéz, de egyben csodálatos teherrel, sokat segítettek Kovács Zoli elı-
adásai, Frigyes bácsi áhítatai, illetve a kis csoportos beszélgetések is!  
 
Merthogy igazán SZABADnak lenni (nem SZABADosnak!) nehéz, bármennyire is 
furcsán hangzik elsı hallásra! Mekkora utat kell bejárni, hogy szabaddá váljak a 
bőn rabságából, szabad a sok-sok világi csábítástól, és ami talán a legfontosabb: 
szabad önmagam gátjaitól, korlátaitól? Hogyan vagyok képes szabadon szeretni, 
IGENt mondani, örömmel nevetni, repülni az életben… valahogy úgy, mint az a 
bizonyos gyengelábú sirály, amirıl Zoli sokat mesélt, ami járni alig bír, de ı a vizek 
felett a levegı ura! Hogyan tudok szabadon döntéseket hozni az életemrıl, szaba-
don elindulni egy kiválasztott úton? Hogyan lehetek szabad testvérem szolgálatára, 
és hogyan tudok szabadon, tiszta szívbıl, válaszolni a csendes, szelíd hívásra, amit 
oly nehezen hallok meg a világ zajában? Hiszen az Atya egyszer már SZABADON 
IGENT MONDOTT AZ ÉN ÉLETEMRE IS!  
 
 
 
  



 

 
 

►
 M

IX
 ú
jsá

g 
20

10
. s

ze
pt
em

be
r 

6666    

BALATONI CSOBBANÁS  

Akkor, amikor még nem is voltam, nem is tudtam róla! Most szépen lassan 
vissza kell találnom Hozzá… de hogy megteszem-e, akarom-e az rajtam múlik 
(csakis rajtam, ahogyan Frigyes bácsi mondta)… merthogy SZABADSÁGra 
vagyok ÍTÉLVE! Azonban számomra ez a csupa nagybetős IGEN több mint 
például egy igen az esti sörözésre, vagy igen a délutáni mozira, esetleg igen a 
reggeli teára, kávéra… mert jó szívvel olyat adok Uramnak, amit ismerek. Úgy 
ajánlom Neki örömmel önmagamat, az életemet, hogy használja; szabad va-
gyok az İ szolgálatára ott, ahova rendel engem, ha tudom, ismerem a lelke-
met, a gondolataimat, a vágyaimat, céljaimat!  
 
És ez a megismerés nem megy egyik napról a másikra! Sıt, egyedül sem 
megy! Testvérekre, barátokra van hozzá szükség, és Benneteket találtalak ott, 
Piliscsabán! Szóval, köszönöm Nektek Kati, Peti, Klaudia, Zsuzsi, (mind a ket-
ten) Eszti, Évi, Anna, Gábor, Kristóf, Hajni és minden ott levınek a sok-sok jó 
beszélgetést, köszönöm a kis csoportomnak a támogatást, a hordozást! Azt 
hiszem, minden táborozó nevében leírhatom, hálásak vagyunk a közös imád-
ságokért, a dicsıítésekért, ÓRIÁSI KÖSZÖNET jár a szervezıknek, tényleg 
MINDENért, és köszönöm Frigyes bácsinak az áhítatokat, Kovács Zolinak pe-
dig az elıadásokat, a csoportvezetést, a tanácsait, javaslatait, meg a könyvet 
is! Amit ígérem, visszaküldök! 
 
 

������������������� 

 

BBBBUDAKESZIRŐLUDAKESZIRŐLUDAKESZIRŐLUDAKESZIRŐL B B B BALATONSZEMESREALATONSZEMESREALATONSZEMESREALATONSZEMESRE    
► SZUHÁNSZKI TAMÁS CSOSZI (BUDAKESZI) 
 
 
Az idén a Magyar Evangéliumi Aliansz jóvoltából ismét megrendezésre került 
a Balaton- NET. Az esti elıadás sorozat témája „Hit a gyakorlatban” címmel a 
Jakab levele alapján történt. Az elıadó pedig Jonathan Lamb volt Angliából. 
Szóval szerdától szombat esténként Jonathan Lamb tanított, délelıttönként 
pedig különbözı témájú elıadásokon vehettünk részt. 
 
Szerda délelıtt augusztus 18- án a kékbusszal és egy autóval elindultunk Ba-
latonszemesre. Az elıadás csak 18:30kor kezdıdött így még volt idı a parton 
focizni és aztán fürödni egyet. Jonathan Lamb az elıadását néhány gondolat-
tal az életérıl személyes bizonysággal kezdte, hogy 5 éves volt mikor Krisztus 
mellett döntött majd egyetemista korában határozta el, hogy az egész életét 
és az összes energiáját Isten szolgálatába állítja. Majd pedig a hitelességrıl 
volt szó, ha a beszédünk és az életünk cselekedetei nem fedik egymást akkor 
ott nagy baj van. Következı napi, délelıtti elıadást Balog Zoltán, államtitkár 
tartotta. Fantasztikus elıadást hallhattunk. A témája a „hívı ember társadalmi 
szerepvállalása” címmel tartotta a Lukács 20 alapján „adjátok meg azért a csá-
szárnak, ami a császáré, és Istennek, ami az Istené.” Az ember keres valamit 
mi az, amit az Istennek adhat, mint ahogy a pénzérmét a császárnak, mivel 
azon az ıképmása van, de mi van olyan, ami az Isten képmására van? Az egész 
ember, Isten a képmására teremtett minket ezért mindenünk az Úré a mun-
kánk a szabadidınk, szavazatunk. Majd az ebédet, focit követıen, amit aztán 
ma már mi nyertünk, csobbanás után ismét Jonathan Lamb jött.  
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ZÖLD SZIGET 

A személyválogatásról volt szó. Isten szemében minden ember egyenlı, azonban 
mi mégis különbözı kategóriákat állítunk fel és ha az a bizonyos személy nem 
fér bele a mi elképzelésünkbe akkor lenézzük. Az elıadást a Jakab 2. fejezete 
alapján tartotta, hogyha bemegy a gyülekezetbe egy aranygyőrős ember odates-
sékeljük az elsı sorba és, ha bejön egy rongyos ruhában levı odaszólunk üljön 
már le ott hátul. Majd 21órától Parachute együttes lépett fel, akik Új-Zélandról 
érkeztek közénk, ami a fiatalokat nagy izgalommal töltötte el. A péntek délelıtti 
elıadást Dr. Ferencz Péter tartotta, mint orvos a testi-lelki összefüggésekrıl szá-
molt be a fizikai betegségek mögött álló lelki problémákról.  
 
Majd este Lamb a megosztott szívrıl beszélt nem szolgálhatunk egyszerre a 
mammonnak és az Istennek. Amikor feladjuk kicsinyes, önzı dolgainkat akkor 
találjuk meg a teljességet. Ha odaadod az egész életedet Istennek akkor találod 
meg azt. Szombat délelıttöt Dr. Illésy János tartotta a „hívı ember munkahelyi 
integritása” címmel. Nagy hangsúlyt fektetett arra, hogyan is osztjuk be az idın-
ket. Nem könnyő megtalálni a harmóniát könnyen túlvállalhatjuk magunkat vagy 
pedig lusták vagyunk. Majd pedig tovább ment a család vonalán: „Ha idısebbek 
leszünk életünk végén, ha visszagondolunk, biztos nem azon fogunk rágódni 
bárcsak több idıt tölthettem volna a munkahelyen, hanem inkább azon bárcsak 
többet lettem volna a családdal”. Aki nem gondoskodik a háza népérıl az rosz-
szabb a pogánynál, ezek között a gondolatok között próbálta megtalálni a helyes 
hangsúlyt hogyan is kéne jól, keresztyén emberként élnünk a mai világba, mun-
kahelyünkön és a családban egyaránt. Az esti elıadást követıen az Amaro Del 
együttes zenélt, akik Kárpátaljáról érkeztek. 
 
Majd a koncert után siettünk haza éjszaka. Vasárnap délelıtt pedig a Kollégium-
mal együtt vettünk részt istentiszteleten Budakeszin. Ez a néhány nap így a va-
sárnapi istentiszteleti zárással nagyon jót tett a közösségnek, összekovácsolódott 
a kiscsapat. Jó volt együtt focizni, fürdızni és hallgatni Isten igéjét. 
 
 

������������ 
 
 

FFFFIATALOKIATALOKIATALOKIATALOK    MUNKÁBANMUNKÁBANMUNKÁBANMUNKÁBAN............    
► SZUHÁNSZKY ESZTER (BUDAKESZI) 
 
 
Hatalmas sziklás partok, folyamatos szemerkélı esı napsütésben is, a zöldnek 8 
féle árnyalata a látképben, közvetlen és mindig poénra váró emberek, érthetet-
len angol beszéd… igen, Írországban voltam. Bár ez így nem teljesen pontos, 
Észak-Írországban. 
 
Az európai metodista ifjúsági vezetık által meghirdetett program keretein belül 
jutottam el külföldre – CINA project (Christian in Action). Egy északír kisváros 
megmozdulásán vehettem részt. 6. alkalommal szervezték meg a R.E.A.C.H. 
programot (Reaching everyone and creating hope, ami körülbelül úgy fordítha-
tó: mindenkit elérni és reményt teremteni). A mozgalom középpontjában 12-18 
éves fiatalok voltak szerte a városból és vonzás körzetébıl. Délelıtt egy helyi 
metodista templomban győlt össze a 120 résztvevı, és az eligazítás majd zenés 
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DÖBRÖKÖZI VETÉS  

dicsıítés után egy rövid igei tanítás volt napirenden. Utána kiscsoportban beszél-
tünk meg bibliai történeteket, és különbözı játékok segítségével kerültünk egy-
máshoz közelebb. 
 
Délután pedig irány az utca. Minden kisebb csoport egy külön megbízatással ren-
delkezett, és folyamatosan cseréltük a feladatokat a hét során. Így szedtünk sze-
metet, majd kávét osztogattunk, késıbb idıs embereknél kertészkedtünk, egy 
délután pedig 60 autót mostunk le. A hét fénypontja mégis az volt, amikor gyerek-
napot tartottunk a környéken lakóknak a templom udvarán. Mindent ingyen tet-
tünk, és a városbeli emberek sokszor nem értették, mi lehet a tinédzser fiatalok 
indíttatása, hogy a nyarukból egy teljes hetet feláldozva járják az utcákat, és dol-
goznak a közösség javára. Rengeteg ember állt meg velünk beszélgetni, sıt sokan 
segítséget ajánlottak fel 
 
A záró alaklomra vasárnap este került sor, egy evangélizáció formájában, ahová 
egész héten hívtuk az embereket, akikkel kapcsolatba kerültünk, illetve a fiatalok 
szülei vettek részt, akik több esetben nem rendelkeztek vallásos kötelékkel 
 
Mi külföldi résztvevık persze több extra programon is részt vehettünk, így kicsit 
közelebbrıl megismerkedhetünk a kultúrával és történelemmel, gyönyörő helye-
ket látogattunk meg az északi parton. A családoknál bepillantást nyertünk az élet-
vitelükbe, gyakorolhattuk a nyelvet (miután sikerült a dialektusukkal kicsit megis-
merkedni). Mégis a legnagyobb élmény a fiatalok lelkesedése volt. Ahogy minden 
reggel megjelentek pontosan a nyári szünetben, ahogy a munkát örömmel végez-
ték, és a folyamatos jó hangulat, ami uralkodott köztünk, ez az ami a hetet igazán 
eredményessé tette.  
 
 

������������������ 
    

VVVVAKONAKONAKONAKON    SZÜLETTÉLSZÜLETTÉLSZÜLETTÉLSZÜLETTÉL............    
► GYURKÓ DONÁT SÁMUEL (BUDAKESZI) 
 
 
 
Az itt következı sorok alkalmasak a nyugalom megzavarására. A cikk teljes 
mértékben saját élményeken alapul, azoknak is csupán szők keresztmetszetén.  
Aki máshogy látta, érezte és szerinte ez nagyon nem így volt, forduljon a szerkesz-
tıséghez bizalommal. 
 
Vakon születtél. Akarsz látni? Ha igen, akkor szeretettel várunk a metodista kápolnába! Vakon születtél. Akarsz látni? Ha igen, akkor szeretettel várunk a metodista kápolnába! Vakon születtél. Akarsz látni? Ha igen, akkor szeretettel várunk a metodista kápolnába! Vakon születtél. Akarsz látni? Ha igen, akkor szeretettel várunk a metodista kápolnába!     
 
A döbröközi lakosok – többek között – ezzel a megdöbbentı gondolatsorral 
szembesültek az augusztus második hetében, falujukban megrendezett Missziós 
Bevetés során.  Volt, aki annyira elképedt, hogy el is esett a biciklivel! Bizony nem 
egyszerő megbarátkozni a gondolattal, hogy vakok vagyunk. A vakon született 
ember meggyógyításnak története azonban ezt üzeni nekünk. Nem csak az lé-
tezik, amit látunk a szemünkkel. Úgy próbáltuk ezt érzékeltetni, hogy az elsı esti 
alkalmat teljesen besötétített teremmel kezdtük, és mikor az igeszakaszban oda 
érkeztünk, hogy Jézus megnyitotta a vak szemeit, hirtelen világosság ömlött be a 
terembe is. 
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DÖBRÖKÖZI VETÉS 

De kezdjük az elején. A Bevetés minden évben a Hitmélyítı Táborból indul. 
A résztvevık kis csoportja, további tapasztalt segítıkkel kiegészítve vállalja, 
hogy a következı héten továbbad valamit abból, amit kapott.  A helyszín 
ezúttal a Dombóvári Körzethez tartozó, tekintélyes metodista múlttal 
rendelkezı falu, Döbrököz volt. Miután kis csapatunk kedd délután sátrat 
vert a kápolna udvarán, kezdetét vette a felkészülés. Csütörtöktıl ugyanis 
minden estére evangelizációs alkalmat hirdettünk, a vakon született ember 
meggyógyításának történetével. A helyszín kialakítása (átrendeztük a termet), 
a gyermekprogramok és az istentisztelet liturgiájának elıkészítése, és a 
hívogatás tartozott a feladataink közé. A felkészülést „lelki tréning”, közös 
beszélgetések és imaalkalmak is szolgálták. 
 
Az egyik elıkészítı áhítat témája az volt, hogy mi a gyıztes oldalon állunk és 
Krisztus gyızelmének a zászlaját akarjuk kitőzni a faluban. Na igen, elmé-
letben ez nagyon bátorító, de gyakorlatban? Nagyobb csoportban könnyebb 
hívogatni, mert akkor el lehet bújni a bátrabbak mögé, de amikor kettesével 
mentünk, akkor vált élessé a helyzet. Én inkább maradtam volna, mert az 
agitálást nagyon jehovista dolognak érzem és valljuk is be gyorsan a 
lényeget: gyáva voltam. Én nem vagyok elég hiteles, különben is ki vagyok 
én, hogy osszam az észt? De nem volt kibúvó így egy marék meghívóval, lógó 
orral poroszkáltam el az imaháztól, közben veszettül könyörögve, hogy 
„valami legyen Istenem, mert ezt így nem bírom ki, adj örömet, meg erıt, 
mert ez így nagyon nem megy!” Szlovák Kati csatlakozott hozzám és rögtön 
közölte is, hogy ı még nem hívogatott, és de jó, hogy ilyen tapasztalt ember-
rel került össze. Jajj! Aztán valahogy megváltoztak az érzéseim. És mikor 
visszafelé jöttünk, már öröm volt bennem. Közben bementünk egy kocsmába 
hívogatni, ahol a kocsmáros segített és sorban bemutatta az ott iszogatókat, 
hogy hívjam ıket nyugodtan a kápolnába, mert rájuk fér. Érdekes filozófiai 
vitába bonyolódtunk egy nyugdíjas mérnökkel, összeismerkedtünk egy 
csokornyi kedves nénivel és még sok érdekes emberrel beszélgettünk. 
 
Ezt azért írom le, hogy világossá váljon, hogy mi nem szuperhívık csapata 
voltunk, akik mindent frankón és tökéletesen végeztek. Igen féltünk, bizonyta-
lankodtunk, de kerestük Isten akaratát és İt akartuk szolgálni. És az áldás nem 
maradt el! Az utolsó estére megtelt a kis kápolna, így telt ház elıtt játszottuk el a 
vakon született ember történetét. Az istentisztelet részeként a körzetben 
készült régi-régi képeket is kivetítettük, és a jelenlévık közül többen roko-
naikat, szüleiket, nagyszüleiket ismerték fel. Amikor Kovács Zoli döntésre 
hívta az összegyőlteket, hogy tegyenek egy lépést a fény felé, Jézus felé és 
gyújtsák meg a gyertyájukat, majd mindenki megtette. A nagy gyertyát, ami Jézust 
jelképezte, nemsokára tömérdek különbözı forma lángoló gyertya vette körül. 
 
Most ahogy a vonatommal éppen a döbröközi templomtorony mellett halad 
el, eszembe jut, hogy mindennek volt-e értelme? Változtatott valamit, hogy 5 
napig ott voltunk? Hiszem, hogy nem volt véletlen az a sok élmény, amit áté-
ltünk, hogy szólt az Ige és jöttek emberek. Még ha látszólag nincs is foly-
tatása. Isten teljesen más mércével mér. Ami nekünk keserves utolsó erı-
feszítés, az Neki valami újnak a kezdete lehet. Én mindig tüzet kapok a 
szívembe a bevetéseken.  Szembesülök azzal, hogy milyen sok ember él úgy, 
hogy nem ismer hitet, reményt, szeretetet. Ilyenkor igazán égetıvé válik ben-
nem az a vágy, amely olyan sokszor megfakul. Embereket Krisztushoz vezetni. 
Nyilvánvalóvá válik az, hogy mit tehetek ezért: kinyitni a szívemet és odaadni, azt 
amim van Istennek, hogy használhasson. Egyedül az övé a dicsıség. 
 

 



 

 
 

►
 M

IX
 ú
jsá

g 
20

10
. s

ze
pt
em

be
r 

10101010    

GÓLIÁTOK KÖZÖTT... 

ÁÁÁÁLLANDÓLLANDÓLLANDÓLLANDÓ    PÁRBESZÉDBENPÁRBESZÉDBENPÁRBESZÉDBENPÁRBESZÉDBEN I I I ISTENNESTENNESTENNESTENNELLLL    
► ELEK ÁGNES (NYÍREGYHÁZA) ÉS CSÁSZÁR JUDIT (BUDAPEST) 
 
 
 
A hitmélyítı volt az egyetlen tábor, amin részt vettem a nyár folyamán. Pár nap-
pal a kezdés elıtt írtam Jóska bácsinak (Gyurkó József. – A szerk.), hogy 
menni szeretnék, de hamarabb eljönnék. Ha Németországban lennénk, 
ilyenre valószínőleg nem lenne lehetıség, megzavarná a tervet. De a válasz 
ennyi volt: „Gyere, várlak!” Az imádság volt a téma, Dávid fiatalkora. Azt 
hiszem, hogy ugyanilyen helyzeteket élek át, mint Dávid. Megvannak a 
Góliátjaim és azt hiszem, hogy Isten olyan, mint én és nem tudja azt a pár 
kövecskét használni.  
 
Érzem, hogy küldetésem van, hogy nem reménytelen jobbá tenni a körn-
yezetemet, a világot, de azt mondom, hogy csak egy vagyok a sok közül, mit 
ér a legkisebb dolog. Az ember azt nézi, ami a szeme elıtt van, Isten pedig 
azt nézni, ami a szívben van – áll Sámuel könyvében. Isten a lényem legısz-
intébb területére tekint, amit nem tudok becsapni. Dávid szíve Istenért do-
bogott. Nem volt makulátlan az élete, és ez jó, olyan, mint én. Ha lenne 
bennem magamtól bármi jó is, még elbizakodnék és azt hinném, nincs szük-
ségem Istenre. 

 

Dávid minden élethelyzetben Istenhez menekült, tıle várta a segítséget, 
állandó kapcsolatban állt Vele. Szeretnék ebben is Dávidra hasonlítani. Az 
elmúlt évben különösen sok alkalmam volt annak megtapasztalására, hogy 
Isten közel hajol az emberhez, meghallgatja, békességét adja. Az élet nem 
egyszerő, erre mindannyian rájövünk elıbb vagy utóbb, de lehet boldog és 
megelégedett, szoros kapcsolatban Istennel. Frigyes bácsi mondta, hogy 
soha ne adjuk alább a tökéletesnél.  
 
Gondoljunk csak bele bolygónk csodálatos mőködésébe, az évszakok válta-
kozásába, mindabba, amit Isten nekünk teremtett. Rájöhetünk arra is, nem 
azt szeretné, ha egyszerően ellébecolnánk azt az x évet, amíg itt vagyunk, 
hanem, hogy számunkra legtökéletesebb legyen. Nem biztos, hogy ennek a 
gazdagság vagy a dızsolés lennének a jelei, annál inkább az alázatosság. 
Uram, itt vagyok, kezdj velem azt, amit akarsz.  
 
De ne a sült galambra várjak. Az én kezemben van, hogy mivé alakul az 
életem. Isten kinyit és becsuk ajtókat, rajtam áll, merre megyek. Belegon-
doltam az eltelt évbe, mennyire más lett, mint számítottam rá vagy szeret-
tem volna. Isten elvett vágyakat az életembıl és jobb ajándékokat adott, 
mint amiket kértem. Elküldött, de vissza is hozott. 
 
Legjobb döntésem, hogy elmentem Kismányokra és nem csütörtökig marad-
tam, mint terveztem, hanem végig. Jóska bácsi ennyit mondott erre: 
„Imameghallgatás.” Hála az Úrnak érte. (Judit) 
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AZ IMÁDKOZÓ DÁVID... 

A következı gondolatok megmaradtak a szívemben a táborral kapcsolat-
ban: Amit mindig kihangsúlyozott Frigyes bácsi (Hecker Frigyes. – A 
szerk) az az volt, hogy Dávidnak állandó párbeszéde van Istennel, min-
den ennek rendezése alá kerül.Ez a párbeszéd tartja életben Dávi-
dot.Imádság nélkül csak csetlünk,botlunk. Isten a mélyponton kezd 
velem valamit, mert most VÉGRE engedek és kezdıdik a felépítı 
munka. El tudok-e fogadni Isten kezébıl megaláztatást?  
 
Uram te megengedted,van mondanivalód, a te kezedbıl elfogadom és 
nem fogok elfutni.Isten mindig csak a letisztított,lepusztult alapra épít. 
Milyen sokszor nem merünk meghozni döntéseket,vagy kiállni mellet-
tük mert félünk h mit fognak gondolni rólunk az emberek.Félre kell 
tennünk az emberektıl való félelmet különben korcsok maradunk.A 
félelem annak a jele,h zavar van az Úr Isten és köztem,mert a teljes 
szeretet kiőzi a félelmet.Aki az emberi véleményre támaszkodik el fog 
botlani. (Ági) 
 
Köszönjük Jóska bácsinak, hogy rendületlenül tervezi a táborokat, Fri-
gyes bácsinak, hogy kis testvérkéinek megmutatja, hogy merre ori-
entálódjanak (hiszen bárányok vagyunk mindannyian, nem birkák – 
Frigyes bácsi), a konyhai háttérmunkásoknak, akik testi jólétünkrıl gon-
doskodtak és mindazoknak, akik imádkoztak ezért a táborért. 
 
 
������������������������������������ 
 

 

A legtöbb táborról képek találhatók a MIX honlapon! 

  

Örömmel adhatunk hírt róla, hogy Dobozy Péter  

személyében a MIX honlap szerkesztése folytatódik!  

Domby Raymund 2001 óta, a honlap megalapítása óta  

hűségesen végezte ezt a szolgálatot!  

Köszönet érte a MIX nevében!  

A honlap látogatottsága 35 ezer felett jár! 

 

A szeptemberi számból kimaradt cikkeket a MIX újság  

októberi számában közöljük le! Folyamatosan várjuk  

továbbra is az ifik híradásait, beszámolóit! 

 

Akik szeptemberben elfelejtették befizetni a MIX újság éves 

előfizetését, kérjük, hogy októberben pótolják! 
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HÍREK INNEN-ONNAN 

 
A 2010/2011A 2010/2011A 2010/2011A 2010/2011----es tanévben es tanévben es tanévben es tanévben     
a következı felvételi eredmények születtek:a következı felvételi eredmények születtek:a következı felvételi eredmények születtek:a következı felvételi eredmények születtek: 
 
 
 
> Kurdi Bogdán   BME – villamosmérnök 
> Bózsó Andrea   BME – építımérnök 
> Kurdi Hanna    Petı Intézet – konduktor 
> Borbíró Zoltán   SZTE – biológia 
> Khaled-Abdo Nebil   Université Toulouse (Franciaország) – francia nyelv szak 
> Vázsonyi Csenge   ELTE – biológia master 
> Sztupkai Benjámin   SZTE BTK – olasz nyelv szak 
> Sztupkai Kristóf   SZTE BTK – pszichológia master 
> Sztupkai Gergı   PTE BTK – szociálpolitika master 
> Horváth Annamária  Harsányi János Fıiskola – turizmus-vendéglátás  
> Csernák Anna  BME – mőszaki manager 
  
 
 
 
 
EsküvıkEsküvıkEsküvıkEsküvık    
az idei nyáronaz idei nyáronaz idei nyáronaz idei nyáron    
    
    
    
Idén nyáron több esküvıre is sor került fiataljaink körében.  
 
Július 10-én Antal Gábor és Bozsó Csilla az Országos Családi Tábor ideje alatti szombaton 
tartotta esküvıjét Szolnokon. Az ifjú párt a Szolnoki Gyülekezet lelkésze és Szuhánszky Ist-
ván miskolci lelkipásztor adta egybe. Az esküvın az Esterházy Kórus is szolgált. 
 
Augusztus 14-én szombaton Németh Simon és Tömöri Dóra tartotta esküvıjét Debrecenben 
a Nagyerdei Református Templomban. Az igehirdetést Khaled A. László szolnoki lelkész 
mondta, az esketési szertartást Németh Áron, Simon bátyja tartotta. 
 
Szeptember 11-én Matlag József és Szuhánszki Krisztina ugyancsak Debrecenben ünne-
pelte esküvıjét. A Szabadság telepi Református Egyházközség templomában Kriszti éde-
sapja, Szuhánszky István adta egybe a párt. Az esküvın a Miskolci Gyülekezet nagy szám-
ban volt jelen, itt ugyancsak fellépett az Esterházy Kórus, 
 
 

Isten békességét, szeretetét, áldását  
kívánjuk valamennyi házaspár életére!    
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