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MIX – A METODISTA IFJÚSÁGI KÖZÖSSÉGEK SZÖVETSÉGÉNEK KÉTHAVILAPJA 
ÁRA: 500 FORINT                  2011. SZEPTEMBER-OKTÓBER 

64 éves a HARSONA c. metodista ifjúsági lap 
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MISZ MISZ MISZ MISZ VOLTVOLTVOLTVOLT, MIX , MIX , MIX , MIX VANVANVANVAN, MI , MI , MI , MI LESZLESZLESZLESZ????    
► SZTUPKAINÉ PÁL ZSUZSANNA (SZEGED)  
 
 
 
Több mint tíz éve annak, hogy ideköltözésünk után nem sokkal, a szegedi gyüleke-
zet pincéjét elöntötte a szennyvíz. Így igyekeztünk megmenteni ismeretlen tartalmú 
kartondobozokat is, amik – mint később kiderült – kincseket rejtettek. Régi, megsár-
gult iratokat, dokumentumokat találtunk, melyeknek egy része az egyházi levéltárba 
került, a maradékot pedig mi magunk válogattuk. Egy megsárgult iratköteg új dosz-
sziét kapott. Vastag filccel írtuk rá:  

HARSONA 

a 

Methodista Ifjúsági Szövetség 

Körlevelei 

1947 

 

Aztán mindez feledésbe merült, egészen mostanáig. Tehát több mint 60 évvel ezelőtt 
már létezett a MISZ, amit kicsit önhatalmúlag a MIX elődjének is tekinthetnénk. A 
dokumentumok valószínűleg hiányosak, de néhány idézet kiragadásával szeretném 
közreadni, hogy mi is volt a Methodista Ifjúsági Szövetség, a MISZ. (A mozaikszót 
nem használták a dokumentumokban.) 
 
A Methodista Ifjúsági Szövetség irányelvei: 
 
1. Egymást testvérnek szólítjuk. 
2. Bármely munkatársunkról hallunk keserűséget vagy bizalmatlanságot támasztó 
gonosz beszédet: 
a. nem teszünk ígéretet, hogy azzal, akiről a beszéd szól, a hírt nem közöljük… 
b. mielőtt bárkinek is szólnánk a hallottakról, a dolgokat közöljük azzal, akiről a hír 
szól, hogy tisztázhassa magát… 
c. ha az illető tisztázta magát, az ügyről senkinek többé nem szólunk…  
3. Benső életünket illetően látjuk, hogy tökéletességre kell törekednünk Krisztusban, 
ami alatt értjük, hogy Istent teljes szívvel szeressük, hogy szívünk és életünk teljesen 
meghódoljon Istennek… hogy az az indulat legyen bennünk, amely volt a Krisztusban. 
4. A személyes munkát illetően egyetértettünk abban, hogy kötelességünk menteni 
elveszett lelkeket, tovább vezetni a keskeny úton azokat, akik már átadták életüket 
Istennek, s munkatársakká nevelni azokat, akik szolgálni akarnak Jézusnak. Ezt tenni 
akarjuk kitartva a könyörgésben, az igehirdetésben és a személyes példaadásban. 
5. Azért, hogy azok, akik a keskeny úton, Jézus nyomdokain járni akarunk, vigyáz-
hassunk egymásra, mindazokkal együtt szövetséget alkotunk, akik csatlakozni akarnak 
hozzánk, s egymást buzdítva és intve, másokat is ez útra hívogatva akarunk haladni. 
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VEZÉRCIKK 

A szövetségről általában: 
 
Osztályok: Az ifjúsági szövetség osztályokból áll. Egy osztálynak 5-10 tagja van. 
Minden osztályt egy a helyi szövetségi vezető által megbízott, erre alkalmas sze-
mély vezeti… 
 
A szövetség helyi vezetői: Ahol az ifjúsági szövetség szerveződik, vagy már áll, a 
szövetség helyi vezetésével, a titkár ajánlására az ifjúsági konferencia megbízhat 
egy arra alkalmas, feddhetetlen életű személyt. A helyi szövetség vezető irányítja 
a körzetébe tartozó szövetségesek munkáját. Jogában áll egy helyettest és a pénz-
ügyek intézésére köteles két intézőt megbízni… 
 
A szabályzat kitér még az intézők és a titkár feladatkörére, beszél a szervezethez 
tartozók tagságáról, ill. próbatagságáról is. Egyszóval, igazi, komoly Methodista 
Ifjúsági Szövetség, MISZ volt. A MISZ – nem tudni, hogy milyen időközönként 
körlevelet jelentetett meg HARSONA címmel.  
 
Üzenjük mindenkinek, hogy a Harsonát ingyen küldjük mindazoknak, akik ezt 
kérik. Gondoljatok szeretettel és imádkozva erre a körlevélre, valamint azokra az 
ifjakra, akiknek őszinte vágyuk, hogy így is szolgáljanak az ő Megváltójuknak és 
mutathassák az utat Ő Hozzá.  
  
A Harsona hasábjain invitáltak konferenciákra, csendesnapokra is. 
 
Ifjúsági Konferencia Györkönyben (Tolna megye) 
 
Jöjj el te is, szeretettel várunk! Augusztus 14-18. Jelentkezés legkésőbb aug. 1-ig. 
Jelentkezéskor közöld: név, pontos lakcím, foglalkozás, életkor. (Ha az Úr is úgy 
akarja, szeretnénk félárú jegyet szerezni, írd meg, hogy igényt tartasz-e rá.) 
 
Részvételi díj előreláthatólag: 5,- Ft. Kérjük a vidékieket, hogy amennyiben 
módukban áll, lisztet és zsírt hozzanak magukkal, írjátok meg a jelentkezésben, 
hogy igen-e, és hogy mennyit hozhattok.  
 
Felszerelés: kispárna, lepedő, pokróc, csajka v. tányér, evőeszköz, ivópohár, Bib-
lia, Hallelujah énekeskönyv. Meleg ruhát is hozzatok magatokkal.  
 
Döbröközön felnőtt konferencia, erre is szeretettel hívunk. Írd meg, hogy részt 
szeretnél-e rajta venni. Aug. 20-23. Részvételi díj 10,- Ft. 
 
Jelentkezés: Wladár Antónia, Budapest, Felsőerdősor 5. III.25. 
 
Hordozd kérlek imádságodban a konferenciát.” 
 
Egy-egy igéhez fűződő gondolatok, bizonyságtételek is olvashatók a Harsonában, 
amelyből csupán pár szám maradt meg az utókor számára.  
 
Isten kegyelme, hogy a MIX ezt az örökséget folytatva ünnepelheti megjelenésé-
nek és megalakulásának 10. évfordulóját. Hogy MI lesz-e, ez nem bizonytalan 
kérdés, hiszen a felnövekvő generáció, a mai tinik az ígérete annak, hogy Isten a 
metodista ifjúságot továbbra is megtartja. 
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AZ ALKOTÓ KEZÉBEN  

ÉÉÉÉLETLETLETLET    ÉRTÉKEÉRTÉKEÉRTÉKEÉRTÉKE 
► PAPP ZSOLT (SZOLNOK) 
 
 
Ülsz a virágos réten, és bámulod a csillagokat, 
biztonságban érzed magad, s elhiszed álmaidat. 
Fenyegetés helyett inkább használd a kezed festésre, 
de te ne válogass, ennyi az élet értéke! 
 
Recipe ferrum, fogadd be a vasat, 
mégis elhallgatod az egyszerű igazságokat. 
Törsz előre, és nem figyelsz senki lelkére, 
de te ne válogass, ennyi az élet értéke! 
 
Tudom, fontos számodra a szeretet hatalma, 
de már nem tiéd a tavaszi szellő édes nyírfaillata. 
Keresed, de nem találod, elérhetetlen a lelki béke, 
de te ne válogass, ennyi az élet értéke! 
 
Életed vége felé végre kimondod: 
ha elölről kezdhetném, mindent másképp tennék! 
Megérted és vallod: vendég voltam e bolygón, 
Most már boldogan megyek el, mert Teremtő Isten az alkotóm!  
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MISSZIÓS BEVETÉS 

ÉÉÉÉLETLETLETLET    ÉRTÉKEÉRTÉKEÉRTÉKEÉRTÉKE 
► MÜLLER IZABELLA (DOMBÓVÁR) 
 
 
 
Találkozás… Találkozás egymással, az imával, a dicsőítéssel, a falubeliek-
kel, az evangelizációval, és ami a legfontosabb: Jézussal!  
 
Idén a Bevetést Hetesen tartotta a györkönyi hitmélyítősökből verbuváló-
dott missziós csapat. Amikor a hitmélyítőt záró Istentiszteleten a kiküldésre 
és az áldásra került a sor, igen érdekes dolog állt elő: csak fiúk álltak oda 
Frigyes bácsi elé. Aztán, az egész heti imám meghallgattatását bizonyítan-
dó, az Úr indított arra, hogy én is álljak oda, hiszen szükség van rám is eb-
ben a csapatban. 
 
Aztán eljött a szerda, a nulladik nap, a rákészülés, a ráhangolódás napja, 
már a helyszínen. Az egész bevetés egy imasétával kezdődött a faluban, 
amikor is 3 kis csoportban elindultunk 3 különböző irányba, míg két másik 
testvérünk a templomból biztosította az imahátteret a munkánkhoz. 
 
Józsi bácsi a felkészítő igetanulmányok alapigéjéül a 33. Zsoltárt választot-
ta, ami az Úr és a szöveget tagoló fordítók tökéletes munkájának köszönhe-
tően mindig tükrözte a csapat hangulatát, érzéseit, gondolatait. Ezen a na-
pon az kapta a legnagyobb hangsúlyt, hogy „Vigadjatok az Úrban…” és 
„Énekeljetek neki új éneket…”! 
 
Már az első napon is a reggeli egyéni csendesség után közös áhítatot is tar-
tottunk, ahol a többi táborral ellentétben nem az éneklős dicsőítés volt a 
meghatározó, hanem az imaközösség, ahol nemcsak magunkért, hanem az 
egyházért, a gyülekezetekért, de legfőképpen a faluért imádkozhattunk. 
Azért, hogy a ránk bízott feladatot Istennek tetsző módon végezhessük, 
hogy mind a magvetést, mind pedig az esetleges aratást is elvégezhessük a 
faluban. Azt ugyanis tudni kell, hogy nem most először volt itt bevetés. 
Ehhez a nagy munkához egy közös Úrvacsorai közösségben tettük le bűne-
inket, és kértük a segítséget a mi szerető Atyánktól. Ezután jött a közös 
felkészülés az esti evangelizációra, amit két este Kovács Zoli tartott, majd a 
szombat estit és a vasárnapi Istentiszteletet Gyurkó József.  
 
Ezen a felkészülésen az igehirdető elmondta, hogy mit is gondolt tulajdon-
képpen elmondani, mik a fő vázlatpontok. Nekünk pedig az volt a dolgunk, 
hogy ezt minden nap valahogy képileg is megjelenítsük. Persze ez nem 
kevés fantáziát igényelt, hogy a mindenki által olyan jól ismert történeteket 
olyan köntösbe bújtassuk, hogy az a régi hívőket se untassa, de az újonnan 
betérőknek is érthető, világos, mégis megnyerő legyen. Mert hát ki ne is-
merné az első este főszereplőjét, Nikodémust. Azt az izraeli tanítót, akit 
még a farizeusok között is okosnak mondtak, mégsem értett semmit abból, 
amit Jézus mondott. Nem értett semmit az újjászületésből. És talán kicsit 
bele is fáradt ebbe a nagy „okosságba”. Ezt próbáltuk megmutatni az esti 
alkalmon, hogy mindegy mennyire vagy hívő, mennyire tudsz másoknak 
segíteni, másokat tanítani, egyszer, sőt talán ezeregyszer is belefáradhatsz. 
De Istenhez akkor is mehetsz, Ő akkor is szívesen fogad téged, akkor is 
törődik veled. Ő segít, hiszen ez „nem a mi cégünk, ez az Ő cége”.  



 

 5555    

HETESI BEVETÉS 

Erre az alkalomra még nem jöttek a faluból, pedig délután már csapatokra 
oszlottunk, volt, aki a liturgiát készítette és volt, aki a faluban sétálva hívo-
gatta az éppen arra járó falubelieket. Ez nem mondható könnyű feladatnak, 
bármennyire is annak hangzik, hiszen vadidegeneket megszólítani, Istenről 
beszélni nekik nem egyszerű, próbáljátok csak ki. De hogy kihez mentünk 
oda, az biztos nem véletlen. Na de vissza az estére, ahol még egy kis szere-
tetvendégség is volt a hetesi testvéreknek köszönhetően, ahol velük beszél-
gethettünk, valamint egy kis örömzenélésbe kezdtünk, amit csak a napzárta 
szakíthatott félbe. 
 
Aztán eljött a második nap. Az imádkozós áhítat és igetanulmány után a 
felkészülés az evangelizációra, ami igencsak rendhagyóra sikeredett, de 
miután mindenki elmondta, ami a szívét nyomta az egészet kisöpörtük és 
egy térdeplős imában járultunk az Úr elé. Az esti találkozásra Jézus és a 
betesdai beteg között került sor. A fő kérdés itt az volt: „Akarsz- e meg-
gyógyulni?” Ezt egy ötletes pantomimjátékkal szemléltettük, hogy bár so-
kan akarnak segíteni, de csak kevesen igazán. Kevés az, aki tényleg lehajol 
hozzád, hogy érezd, valóban veled van. De Jézus ilyen. Előtte ezen a dél-
utánon inkább a látogatás került előtérbe, nemcsak a gyülekezeti tagoknál, 
hanem a velünk, metodistákkal valamilyen kapcsolatban lévő embereknél, 

sőt az öregotthonban is. 
Aztán az evangelizáció 
után nagy veszteség ért 
bennünket, hiszen az 
amúgy sem gigászi csa-
patunk létszáma a felére 
csökkent. De mi cseppet 
sem csüggedtünk, hiszen 
ha az Úr velünk…  
 
Eljött a szombat is, ahol 
a hat fős csapatunkkal 
nemcsak az aznapot, 
hanem a vasárnapi ün-
nepi Istentiszteletet is 
elő kellett készíteni. A 
délelőtti lelki rákészülés 
után jöhetett az igazi 
munka: volt, aki gépelte 
az énekeket, volt, aki 

látogatott, aki színdarabot írt, és olyan is, aki imádkozott mindnyájunkért. 
A délután pörgős eseményei után az esti alkalom se a csendességről szólt, 
hiszen nyolc kürtöspusztai gitáros testvérünk segédkezett az énekeknél. Az 
estét pedig egy „őszinte-körrel” zártuk, ahol elmondtuk egymásnak, hogy 
mi az, ami jó volt vele, mi az, amit szeretünk benne, és mit köszönünk ne-
ki. Nagyon meghittre sikeredett, hiszen addigra igazi csapat lettünk. 
 
Aztán eljött az utolsó felvonás. Nemcsak a szívünket, hanem az imatermet 
is felkészítettük a gyülekezet fogadására. Nagyon boldogok voltunk, hogy 
nemcsak, hogy Kaposvárról, de más körzetekből is érkeztek testvérek. Bár 
az alkalom majdnem kétórásra sikerült, szerintem ezt senki nem vette zo-
kon. (A képen a Hetesi Gyülekezet és a missziós csoport. Fotó: Sztupkai 
Kristóf) 
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CSALÁDI TÁBOR 

És itt szeretnék még egyszer köszönetet mondani az egész csapat nevében a ked-
vességért, ételekért, szállásért, szóval a hozzánk való jóságért a hetesi gyülekezet-
nek és különösen a Csernék családnak. Isten áldja az egész falut, és benne ezt a 
kicsi, de lelkes közösséget! 
    
    

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

AAAAJÁNDÉKJÁNDÉKJÁNDÉKJÁNDÉK I I I ISTENTŐLSTENTŐLSTENTŐLSTENTŐL: S: S: S: SÁTORALJAÚJHELYÁTORALJAÚJHELYÁTORALJAÚJHELYÁTORALJAÚJHELY 
► FŐGLERNÉ KOVÁCS ILONA (BUDAPEST-PEST)  
 
 
 
Az idei nyár emlékezetes marad számomra. 
 
Tíz éve, amióta dolgozom, ez volt az első alkalom, amikor a Metodista Családi 
Tábor résztvevője lehettem elejétől a végéig! Ráadásul, nem a már jól ismert he-
lyen került megrendezésre a Tábor. A festői szépségű Sátoraljaújhelyre utaztunk, 
ahol nem próbálták meg kitölteni a csendet a legújabb slágerekkel a hangosbemon-
dón keresztül, és a szervezők nem tették kötelezővé, hogy minden ajánlott progra-
mon részt vegyünk. 
 
Nekem szükségem volt erre a néhány napra. Szükségem arra, hogy kiszakadjak abból a 
rohanásból és folyamatos feszültségből, ami rám telepedett a munkám során. 
 
Sátoraljaújhelyre úgy gondoltam, mint egy nagy szippantásra a friss levegőből. Egy 
olyan lehetőségre, amikor félretehetek minden aggódásra és félelemre okot adó 
dolgot. Egy olyan helyre, ahol leoldódnak rólam a bűneim és bocsánatot kapok, és 
ahonnan új erővel indulhatok útnak. Érdekes: Isten kicsit másként tette emlékeze-
tessé számomra ezeket a napokat. 
 
Még a Bibliámba sem kellett beleolvasnom, csak körülnéznem azon a helyen: han-
gosabban beszélt ott minden az emberi szónál! A magas fenyők, a friss levegő, a 
hegyek – Isten keze munkája. A kis kápolna, a szépen gondozott rózsaborok és 
virágoskertek, a finom ételek – emberek keze munkája Isten örömére. És az én örö-
mömre. 
 
A délelőtti áhítatok alkalmával Isten még közelebb lépett hozzám. Olyan emberek 
szólaltak meg a pódiumon, akiknek nincsen teológiai végzettségük, így a legegy-
szerűbb nyelven mondták el azt, mit tett velük Isten, mit jelent a reménység, a ki-
tartás és imádság a mindennapjaikban. Voltak dolgok, amiről nem akartam hallani, 
mégis kimondták. Ezek az emberek nem tudtak róla, hogy Isten eszközei abban, 
hogy szembenézzek a félelmeimmel és kétségbeesésemmel. Fürödtem a fiatalabbak 
erőteljes bíztatásaiban és erősen belekapaszkodtam az idősebbek hittel teljes szavai-
ba, amit évek során érlelt és erősített meg bennük az Isten. 
 
A „csúcs” az volt, hogy nem csak olyan emberekkel beszélgettem, barátkoztam, 
akiket ismerek és szeretek, hanem azokkal is időt töltöttem, akik kevésbé voltak 
szimpatikusak számomra, akikkel szemben három lépés távolságot szerettem volna 
tartani ottlétem alatt. Elég magas és vastag falat tudnak építeni két ember közé a 
meggondolatlan szavak, a pletyka. Ennek a csapdájába én is beleestem, szenvedtem 
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SÁTORALJAÚJHELY 

tőle nagyon, de Isten még abban sem ismert lehetetlent, hogy ebből kiemel-
jen, megbocsásson és összehozzon azokkal az emberekkel, akikre azelőtt 
nehezteléssel tudtam csak gondolni. 
 
Bevallom, nem tudok felidézni egyetlen prédikációt vagy csoportbeszélge-
tést sem. Talán, ha belepillantanék a jegyzeteimbe. 
 
Amiről nekem ezek a napok szóltak, a következő volt: Isten meg tud vál-

toztatni engem. Számára nincsen lehetetlen. Ismeri szívem gondolatait, 
azokat is, melyek így kiáltanak: „Segíts, hogy ne panaszkodjam állandóan!” 
„Segíts, hogy elfogadjam őt is, akit képtelen vagyok!” „Segíts, hogy ne hát-
ráljak meg a nehéz helyzetekben!” „Mutass utat, mert én már nem látok le-
hetőséget arra, hogy megoldódjanak a problémáim!” 
 
Érdekes választ kaptam Tőle azzal, hogy nem kivette a problémákat az éle-
temből, hanem engem kezdett el megváltoztatni. Az emberek felé való visel-
kedésemben. A nehéz helyzetekhez való hozzáállásomban. Abban, hogy új 
fénybe helyezte számomra az imádságot. Ahogy felszabadított az aggódás és 
panaszkodás terhe alól. Ahogy megmutatta: mindenről tud, ami velem kap-
csolatos. Mert „Az Istennek van hatalma arra, hogy minden kegyelmét ki-
árassza rátok, hogy mindenütt mindenkor minden szükségessel rendelkezze-
tek, és bőségben éljetek minden jó cselekedetre.” (2Kor 9,8) 
 
Az én különleges ajándékom Sátoraljaújhely volt ezen a nyáron. Néhány 
örömteli, szabad, szépséges nap Istennel! 
 
És van folytatás is… 
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CSERKÉSZEK ERDÉLYBEN 

EEEEGYGYGYGY    ÚJÚJÚJÚJ    CSAPATCSAPATCSAPATCSAPAT............    
► SIPOS DÁNIEL (RUZSA) 
 
 
 
 
Idén július végén kevés kedvel szálltam föl a Budapestre tartó vonat-
ra. Bár ekkor még nem is sejtettem, hogy ez lesz az egyik legjobb 
cserkésztábor, amelyben valaha voltam. Budapestre érve 
Szuhánszky Gábor bácsi várt minket a legendás kék Mercivel 
(kisbusz), mely elengedhetetlen tartozéka egy cserkésztábornak. 
Budakeszire érve bepakoltunk és köszöntöttük a régi és új tagokat.  
 
Másnap korán indulton Erdélybe. Az egész napos út közben megáll-
tunk Marosvásárhelyen ahol egy kis süteménnyel és dinnyével fo-
gadtak minket, ezek után elindultunk Nyárádselye falvába, ahova 
fáradtan megérkezvén egy kisebb vacsora után álomra hajtottuk fe-
jünket. Másnap egy reggeli gyalogtúrával értünk el a táborhelyre a 
Bekecs- hegy tetején. A táborépítés munkálatai után (Mely a sátrak, 
kereszt, zászló, ruhaszárító és egyéb tábori építmények felállításából 
állt.) Ezen estén a tábortűz mellet megköszönhettük, hogy szerencsé-
sen oda értünk baleset és egyéb probléma nélkül. 
 
A következő napok menetrendje a szokásos volt: reggel 7-kor kelés, 
reggeli torna, zászlólevonás, reggeli, áhítat, délelőtti program, ebéd, 
délutáni program, vacsora, tábortűz, áhítat, zászlólevonás. A Be-
kecs-hegyen eltöltött idő csodálatos volt. Az időjárás átlagosan kel-
lemes volt, egy néhány kivétellel. Programban gazdag napok 
(Számháború, röplabda bajnokság, akadályverseny, sátorszemle, 
kirándulás Parajdra, fürdés Szelykefürdőn.) melyek egybe hozták a 
közösséget. Itt meg kell említenem Donát és Milán munkáját, mert 
remek játékokat hoztak össze. Számomra a tábor egyik legérdeke-
sebb pillanata az volt, amikor rájöttem, hogy az első táborom óta az 
egész cserkészközösség kicserélődött Szokásos pillanatok voltak 
még a sakk meccsek. 
 
A cserkésztáborban töltött idő alatt a lelki táplálékot Gábor bácsitól 
és Gyurkó Donáttól kaptuk. A téma Máté evangéliuma volt. A hegyi 
beszéd részleteit vettük át. A reggeli áhítat során a boldogmondások 
voltak, az esti áhítatok során jézus rövid példázatait. Ami számomra 
még nagy benyomást keltett az, az volt, hogy mekkora szeretettel 
fogadtak ott minket.  
 
Lezárásként szeretném, megköszöni Gábor bácsinak és mindenki-
nek, aki benne volt a tábor szervezésében. Istenek tartozunk még 
hálával, hogy végig balesetmentesen biztonságban kirándulhatunk, a 
barátokért, akikkel találkozhatunk és azért hogy az ő szeretetét lát-
hattuk és érezhettük akárhol jártunk.  

 
TE IS LEHETSZ CSERKÉSZ A  
696. SZÁMÚ WESLEY JÁNOS  

CSERKÉSZCSAPATBAN! 
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ÉPÍTŐ MISSZIÓ 

ÉÉÉÉPÍTŐPÍTŐPÍTŐPÍTŐ    MISSZIÓMISSZIÓMISSZIÓMISSZIÓ K K K KÜRTÖSPUSZTÁNÜRTÖSPUSZTÁNÜRTÖSPUSZTÁNÜRTÖSPUSZTÁN    
► EINVÁG ANGÉLA, SZTUPKAI BENJÁMIN (SZEGED) 
 
 
 
„... azt beszélik volt sok gyönyörű gyerek, voltak furcsán beszélő 
idegenek, akik végül egész otthonosak lettek, voltak segítők, árok-
ásók, tolmácsok, gyerekekkel foglalkozók. azt beszélik virult a 
puszta, együtt munkálkodott kicsi és nagy. azt is mondják az Isten 
háza lett a falu közepe, és mindnyájan azt éreztük, hogy odatarto-
zunk.” 
 
Idén nyáron egy amerikai missziós csapat érkezett Kürtöspusztára, akik 
legnagyobbrészt West-Virginiából érkeztek. A gyülekezeti ház körüli 
nagyobb felújítási munkákban voltak segítségünkre: "templomot építeni 
jöttek". Valójában az imaház körül már-már vizesárok mélységű vízel-
vezető csatornarendszer kiásásáról és visszatöltéséről van szó. A közte-
herviselés jegyében mindenki kivette a részét, bár egyesek csak egy 
fotó erejéig csatlakoztak a kemény fizikai munkához. 
 
Ebbe a munkába kapcsolódtunk be mi is, több helyi fiatallal és az or-
szág különböző pontjairól érkezett segítővel együtt. Az ottlétünkre ké-
szülődve, nem igazán tudtuk még, mire is vállalkozunk, ám mikor meg-
érkeztünk a tettre kész amerikai csapat és a visszafogottnak nem igazán 
nevezhető gyerekserek közé, mindenki megtalálta a neki való helyet. 
 
Némi nehézséget jelentett ugyan a szinte percre pontosan előre kiszámí-
tott programtervezet megtartása, s még nagyobbat a gyerekekkel való 
betartatása, de szép lassan kialakult a kompromisszumos „kürtösi rit-
mus”. A gyerekeknek tartott bibliai történetek Isten gondviseléséről és 
feltétel nélküli szeretetéről meghatározó része volt a napi programnak. 
 
A délutáni angol tanítás kísérlete kicsit meredek vállalkozás volt, tekint-
ve, hogy a What is this? és a  What color is this? kérdésekre nagy önbi-
zalommal, kórusban érkezett a válasz...magyarul. Ennek ellenére a fi-
gyelmesebbek nagyon sokat tudtak tanulni, és láthatóan élvezték a játé-
kos nyelvórát. Kreatív foglalkozásokat is tartottunk a gyerekeknek, il-
letve az amerikai vendégek igyekeztek mindig valami finomsággal 
meglepni a kis lurkókat. Amíg a gyerekek próbáltak koncentrálni, egy-
helyben ülni és csöndben maradni, a kinti munkálatok rendületlenül 
folytak. 
 
Az árokásást a második napon sikerült befejezni egy markoló segítségé-
vel, de a gödör visszatöltése kaviccsal még a mi ütőképes brigádunknak 
is többnapos meló volt. Olajozott gépezetként működött a spontán ver-
buválódott munkássereg: volt, aki lapátolt, ásott, talicskázott, gereblyé-
zett, sokan a helyi gyerekek és fiatalok közül is ásót ragadtak és egész 
héten dolgoztak, a lányok pedig még a téglahordást sem vetették meg, 
és mindig ellátták a munkásokat vízzel és ennivalóval. 
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ÉPÍTŐ MISSZIÓ 

Nagy áldás volt, hogy az amerikai csapat jelenléte megbolygatta a falut, és so-
kakat motivált a munkába való bekapcsolódásra. Megmozdult a falu, önkénte-
sek jöttek segíteni. Egy-két lapátolásba, kavicshordásba mindenki nagy kedv-
vel bekapcsolódott még az esti istentisztelet előtt. 
 
Ugyanis minden egyes nehéz nap végén, esténként összegyűltünk közösen Is-
tent dicsőíteni az esti evangelizációs istentiszteletekre, amelyeken lehetőség 
nyílt megtérésre, az Úr mellett való döntéshozásra, áldáskérésre. 
 
A kürtösiek bebizonyították, hogy remekül énekelnek és az Úr előtt való táncot 
sem vetik meg. Azt hiszem betöltöttük Isten igéjét, miszerint: „Dicsérjétek 
nevét körtáncot járva, énekeljetek neki dob és hárfakísérettel!” Zsoltárok 149,3 
 
Az egyik esti istentiszteleten az amerikai lelkész - nagyon szemléletesen - egy 
téglát hozott be magával. Arról tanított, hogy ilyen téglából építünk hidakat, a 
házainkat, a templomainkat. És ugyanígy kell építenünk az Istennel való közössé-
günket, az egymással való kapcsolatainkat és saját magunkat, saját életünket is. 
 
„Ti magatok is mint élő kövek épüljetek fel lelki házzá, szent papsággá, hogy 
lelki áldozatokat ajánljatok fel, amelyek kedvesek Istennek Jézus Krisztus ál-
tal.” (1Péter 2,5) Ebben az egy hetes „építkezésben” a tényleges fizikai munká-
latokon túl, mi magunk is téglákká tudtunk válni, az épülő kürtöspusztai gyüle-
kezet életében. 
 
Az ottani, pár éve indult gyülekezetalapítás első lelki- és tényleges köveinek 
lerakása óta a metodista imaház és az alakuló gyülekezet egy folyamatos 
„építkezés” részeredménye. Egy-egy lépést megtéve bővül, alakul ez a közös-
ség is, ahol fontos építőkő az Isten számára végzett munka szégyenét legyőzve 
végzett önkéntes szolgálat, építőkő a cigányok és magyarok közötti együttmű-
ködő kapcsolat (amelyhez most az amerikaiak is csatlakoztak), a zenetanulás és 
Isten dicsőítésének megélése, az elkötelezett fiatalok, de legfőbbképpen az Úr-
hoz tartozás, az Ő közösségébe való tartozás valóságos érzése. 
 
A hét alatt sokszor eszünkbe jutott az alsózsolcai gyülekezetünk, ahol hasonló 
„konyhai imaóra” jellegű gyülekezetplántálás kezdődött, és a több mint 60 éve 
tartó „építés” mára a több száz fős gyülekezet számára egy templom emelését 

is lehetővé tette. Ez a párhu-
zam reménységre indít, hogy 
a megkezdett munka, ha nem 
is hirtelen, de tégláról-téglára 
tovább épülhet. Azt hiszem 
ezen a pár napon sikerült 
megélnünk és építenünk ezt a 
közösséget egymással, az 
amerikaiakkal, és a kürtösi 
csapattal együtt, miközben 
mindannyian épültünk egyen-
egyenként Isten dicsőségére. 
 
 
 
 
 
Fotó: Csernák Dávid 



 

 11111111    

JÖJJ ÉS KÖVESS! 

► LAKATOS LILLA VERSEI (BUDAPEST) 
    
    
    

JJJJÖVÖKÖVÖKÖVÖKÖVÖK    MÁRMÁRMÁRMÁR, , , , JÖVÖKJÖVÖKJÖVÖKJÖVÖK    
 
Békesség, békesség, 
szó, melyben fényesség, 
áhított nyugalom honol 
de Jézus: Nem úgy adom 
ahogy a postás hozza a csomagot, 
vagy csatolt fájlként mint egy dokumentumot, 
nem úgy adom, mint egy hosszú hétvége kihasznált 
rövid percei vagy orrod előtt ravaszul meglóbált 
lottószelvény fillérjei, s nem is a madárcsicsergés 
koncertje, nem úgy adom, ahogy megrendelnéd, 
 
az én békémet adom, személyesen megyek, 
csöngetek, s te ajtót nyitsz nekem, 
megfogom fáradt tenyered 
belehelyezem én békémet 
nem csak kezedbe, szívedbe, 
beleköltözök lényedbe, 
s ha benne vagy, veled lebontok 
idegrendszeredben gonosz 
aggódást, baljós gondolatsort 
mert békémmel együtt magamat adom. 
 
 
 
 

KKKK----ÖÖÖÖ----VVVV----EEEE----SSSS----SSSS    
 
Tedd le, mit olyan erősen szorítsz, jöjj és kövess 
ne félj, ha az út kanyargós, kavicsos és köves 
megbirkózol vele, ha nem is vagy fekete öves 
az út végén elkészített szoba vár és drágaköves 
koronád, bízz bennem erősen, jöjj és kövess  
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SHALOM 

ŐŐŐŐFENSÉGEFENSÉGEFENSÉGEFENSÉGE    
 
Vonj fennhatóságod alá 
fenséges isteni palást 
oltalmat nyújtó leple 
mint puha szárnyú lepke 
vonjon be hatalmad 
takarj, legyen rajtam  
fentről jövő shalom 
engedd azért látnom 
hol próbál betörni 
ellenség, kisöpörni 
te segíts, Fenség 
te mindenek fölé  
helyeztettél, s én  
hódolód volnék,  
mi több, gyermeked 
királyi hercegnőd-herceged.  
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HITÜNK MÉLYÍTÉSE 

ÉÉÉÉLETEMBENLETEMBENLETEMBENLETEMBEN    ELŐSZÖRELŐSZÖRELŐSZÖRELŐSZÖR............    
► SZUHÁNSZKI LAURA (KISTOKAJ) 
 
 
 
Nagy várakozással indultam el életemben először a Hitmélyítő táborba, ami idén 
Györkönyben került megrendezésre. Az az érdekessége ennek, hogy 25 éve az első 
hitmélyítő tábor szintén Györkönyben volt. Gyurkó Józsi bácsi meghatottan emléke-
zett vissza az elmúlt 25 évre, a befektetett munka sok áldására. Jövő évtől kezdve 
Kovács Zoli veszi át a tábor vezetését a már jól összeszokott szervezőcsapat élén. 
 
Akik jártak már valaha ebben a táborban, azok számára ismerős egy-egy nap mene-
te. Egyéni csendességgel kezdődik a reggel, majd a reggeli áhítaton a lelki vezetők 
mellett a résztvevők is megoszthatják gondolataikat az éppen aznapra kijelölt igesza-
kaszról. Ezt követi az előadás, amit Frigyes bácsi és Kovács Zoli tartottak felváltva. 
József története állt a középpontban egész héten. Úgy megszerettem József történe-
tét, hogy hazaérve első dolgom volt megnézni a Dreamworks által feldolgozott vál-
tozatot. 
 
József már 17 évesen álmot látott, s hamar elmesélte azt testvéreinek, a gyöngyöt a 
disznók elé vetve. Testvérei eladták őt kereskedőknek, mert nem akarták, hogy be-
teljesedjen öccsük álma, hogy uralkodjon felettük. Minden bűn gyökere az, ha én 
akarom berendezni az életemet. A testvérek is kezükbe vették az irányítást, de nem 
számoltak az Úr terveivel.  
 
De az Úr Józseffel volt egész életében, és felemelte őt Egyiptom földjén, így 
Potifárnál dolgozott, aki sokat bízott rá. Isten útján egészen váratlan meglepetések 
érnek minket, ahogy Józsefet is.  Újabb igazságtalansággal kellett szembenéznie 
Józsefnek, annak ellenére, hogy Potifárné csábításának ellenállt, hiszen nyitott és 
elkötelezett maradt az Úr felé. Ezért adottak voltak számára az erkölcsi keretek, és 
nem vált a vágyainak játékszerévé. 
 
József jelleme hozzáérett az elhívatásához, így Potifár, a börtönőr és a fáraó is fele-
lős segítségre leltek benne. Frigyes bácsi említette, hogy ha valakinek a jelleme na-
gyobb, mint a kegyessége, akkor uralkodni fog a nála gyengébb jellemeken, ha pe-
dig jelleme nem elég érett, akkor egy „kegyes fazék” lesz az ember. József sokat 
várakozott, míg kialakult benne a pásztori lelkület és a prófétai látás. A várakozás 
közben a legkevesebb és a legfontosabb dolog, amit tehetünk, az az imádság. 
 
Az előadás után néhány kérdéssel újabb egyéni csend következett, ebéd után pedig 
volt egy kis szabadidőnk. Ekkor látogattunk el Györköny falumúzeumába, egy má-
sik alkalommal pedig a pincehelyekhez. A délután további részében választhattunk, 
hogy kiscsoportos beszélgetésre megyünk, Bibliadrámára vagy zeneterápiára. Én a 
Bibliadráma-csoport tagja lettem, aminek nagyon örülök, és sokat tanultam, épültem 
a csoporttársaktól és Józsi bácsitól.  
 
Györköny egy gyönyörű hely, szívesen mentünk sétálni. Ekkor falubelieknek meg-
hívót is osztottunk az esti Teaházra, mert idén missziós jelleggel is üzemelt az. Cso-
dálatos volt megtapasztalni imáink meghallgatását, ugyanis többen is eljöttek estén-
ként a faluból a teaházba, ahol énekeltünk, illetve közösen beszélgettünk. Vasárnap 
is eljöttek néhányan a faluból az úrvacsorai istentiszteletre, és a szekszárdi gyüleke-
zet is részt vett ezen az alkalmon.  
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IFJÚ KÁNTOROK 

A tábor mottója ez volt: „Nézz a mélybe”, ami egy elég fájdalmas 
dolog. De a héten megtanultam, hogy Isten Szentlelkét segítségül hív-
hatjuk, hogy a mélyben talált sebeinket begyógyítsa. Kissé szomorú 
elhagyni egy ilyen tábort, ahogy Józsi bácsi fogalmazott, lejönni a 
hegyről, hiszen másnap nincs közös dicsőítés, közös imádság, de 
most, hogy ezt a cikket írom, és már elborítanának a mindennapi élet 
hullámai, újra átélhetem ezt az egyhetes csodát, amit a hitmélyítő je-
lentett.  
 
_______________________________________________________ 

 

KKKKÁNTORKÉPZŐÁNTORKÉPZŐÁNTORKÉPZŐÁNTORKÉPZŐ 2011 2011 2011 2011    
► MÜLLER MARTIN (DOMBÓVÁR) 
 
 
 
2011. június 26. vasárnap 
Nagy pakolódás itthon, már indulásra készen vár az autó. Ebédet elfo-
gyasztva vágtam neki a nem rövid 4,5 órás útnak. Délben indultam 
vonattal pestre ahol Bozsó Andi várt a déli pályaudvaron. Átmetróz-
tunk a nyugati pályaudvarra ahol Pásztor Flóra is csatlakozott. Hár-
man felültünk a Miskolc felé tartó InterCityre. Este fél 6 körül értünk 
Miskolcra ahova Szuhánszki Tamás bácsi jött ki elénk. Együtt elau-
tóztunk a Miskolci gyülekezeti terembe ahol a megnyitó volt, és tájé-
koztatást kaptunk. Elindultunk Kistokajba ahol elmondták ki hol lesz 
elszállásolva. Én Varga Eszti néniéknél voltam elszállásolva amivel 
nagyon megvoltam elégedve. 
 
 
2011. június 27. hétfő 
Másnap megkaptuk az óra illetve terem beosztásokat. Minden reggel 
egy áhítattal kezdődött. A szerda reggeli áhítatot én tartottam. Jó volt 
érezni, hogy mindenki rám figyelt és tudtak erőt meríteni abból, ami-
ket elmondtam. Majd kezdődött a kamaraóra. Nem mindenki tudott 
részt venni rajt. Akik nem kamarázta nekik már ekkor elkezdődött a 
magánóra. Az ebéd előtt még két csoportra volt bontva a tábor. Egy 
haladó(3-4. osztály illetve továbbképzősök) és egy kezdő(1-2. osztá-
lyosok). Ebédet a helyi óvoda konyhájáról kaptunk, amit minden nap 
fél 1-kor elfogyasztottunk.  
 
Ezután ismét magánórák voltak a kamarásoknak. Mindenki részt vett 
egy ének-hangképzés órán, harmónium ill. továbbképzősöknek orgona 
órán. Volt még partitúra olvasás, és esténként kargyakorlat, amibe a 
Miskolci Eszterházy kórus tagjai voltak a segítségünkre. Napról napra 
nagy odafigyelést igényelt ez a tanfolyam. A partitúra olvasást, har-
mónium és orgona órákat, illetve karvezetést Szuhánszkiné Ladócsy 
Erzsébet és Szuhánszki Tamás tartották. Az ének órákat Balogh Eme-
se tanárnő vezette. Még egyszer köszönet a tanároknak ezért a színvo-
nalas oktatásért. 
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IFJÚ KÁNTOROK 

2011. július 3. vasárnap 
Elérkezett a nagy nap. Délelőtt a Miskolci gyülekezetben tartott istentiszteleten 
működtünk közre. Kórusműveket vezényeltünk. Istentisztelet után visszamentünk 
Kistokajba, ahol megettük a finom ebédet amit vasárnap reggel Varga Eszti néni és 
lánya Varga Zsuzska készítettek. Úgy éreztük magunkat vasárnap mint egy étterem-
ben, hisz 4 fogásos ebédet fogyaszthattunk el. 3 féle sütemény volt desszertnek. A 
finom ebéd után ki-ki még elment a szállására felvenni az ünnepi ruhát hisz már 
nem volt sok idő a vizsgáig. 
 
Délután 3 óra. Mindenki elfoglalta a helyét. A teremben az izgalom szinte érezhető 
volt. Szuhánszki István tartott egy rövid prédikációt. A prédikáció után elkezdődött 
a vizsga hangverseny. Évfolyam szerint mentünk végig a vizsgadarabokon. Előszőr 
harmónim illetve orgona játék volt hallható majd kórusművek csendültek fel. Vol-
tak hozzátartozók, szállásadók, gyülekezeti tagok a hangversenyen. Mindenki sike-
res vizsgát tett. Jeles lett az átlag a bizonyítványokban. Elmondhatom, hogy min-
denki kihozta magából a maximumot. Éreztük, hogy Isten mindvégig velünk volt, 
és nem hagyott minket elcsüggedni ha valami nem úgy ment, ahogy szerettük vol-
na. A záróvizsga után egy állófogadás várta a vizsgázókat és azokat akik segítettek, 
támogattak minket. Elérkezett a búcsú ideje. Elköszöntünk egymástól és ment ki 
merre lakik. Nagyon jól éreztem magam a táborban. És ha van valaki aki kedvet 
kapott, és szeret zenélni az jöjjön a tanfolyamra. Szerintem megéri! 
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TUDÓSOK A PUSZTÁBAN 

EEEELDŐLTLDŐLTLDŐLTLDŐLT    AAAA    SORSOMSORSOMSORSOMSORSOM............    
► DR. CSERNÁK ZSÓFIA (BUDAPEST-ÓBUDA) 
 
 
 
2010 augusztusában eldőlt a sorsom… Akkor jártam először Kürtöspusztán. 
Percek teltek el, és tudtam, hogy jó helyen vagyok, jó időben, és valami nagyon 
jó dolognak vagyok a részese. Elég volt hozzá a kis Amanda huncut mosolya és 
a sok csacsogó-mosolygó-nyüzsgő-örökmozgó apróság, ahogy kiabálták, hogy 
„Zsófi néniii!!!” és az ölembe kéredzkedtek… 
 
Azért mentünk, hogy adjunk, egy kicsit tanítgassuk, szeretgessük őket, ehhez 
képest ők adtak. Nem kis tanítgatást, nem kis szeretgetést, hanem olyat, ami 
azóta szinte minden nap az eszemben jár… 
 
Idén augusztusban már a második Tudóspusztát szerveztük meg ebben a pici, 
Somogy megyei, nagyon szegény és nagyon elmaradott faluban. A Tudóspuszta 
igazából egy napközis tábor-szerűség a helyi gyerekek számára. Bevallom, so-
sem kérdeztem, miért ez a neve, sejtésem szerint azért, mert ilyenkor megpróbá-
lunk egy kis „tudományt” csepegtetni a fejekbe, ráhangolni őket a sulira, meg-
szerettetni velük a tanulást, rávezetni őket, hogy mennyi mindenre képesek. 
Mindez persze csak leírva ilyen egyszerű, sajnos a valóságban elég rossz a hely-
zet, a gyerekek nagyon durván le vannak maradva, második-harmadik osztály-
ban még bőven a betűk és számok felismerésével bajlódnak, nem tudnak írni, 
olvasni, számolni. Otthon nyilván nincs, aki foglalkozzon velük, a suliban meg 
el vannak könyvelve „buta és rossz gyerekként”. Szóval az elején mi is elég 
nagy ellenállásba ütköztünk, teljesen leblokkoltak, ha tanulásra terelődött a szó. 
Aztán egyre lelkesebbek lettek, egyre jobban élvezték a játékos feladatokat. A 
végére magunk is meglepődtünk a változáson. És ez pár nap volt csupán. Mi 
lenne, ha lenne valaki, aki rendszeresen odafigyel ezekre a lurkókra?! 
 
A napok a tavalyihoz hasonló rend szerint zajlottak. Minden napnak megvolt a 
központi témája: család-barátok-kapcsolatok, egészség-érzékszervek, munka-
képességek. Délelőttönként három korcsoportban foglalkoztunk a gyerekekkel. 
Az ovisokkal leginkább játékos-rajzolós-kreatív-sokat mozgós formában, a kis-
iskolásokkal szintén, de ott megpróbáltunk minél több tanulós részt is belerejte-
ni, olvastunk, számoltunk, a tinik pedig rengeteget beszélgettek az adott témá-
ról, terveikről, döntésekről, a jövőről. 
 
Délután rövid ebédszünet után folytatódott a program, ekkor már csak rövid 
időt töltöttünk korcsoportok szerint, ennek a résznek a célja a kommunikációs 
készség fejlesztése volt sok beszélgetéssel, activity-vel és egyéb játékokkal. A 
délután többi része szabadabb volt, kreatív foglalkozásokkal, focival, ping-
ponggal, énekléssel, sorversennyel, akadályversennyel és más közös mókával 
telt. Legnagyobb várakozás természetesen a nagy vizes lufi bombázást övezte… 
Ezek a délutánok igazi közösségi élmények voltak, a legkisebbektől a nagy lo-
vakig mindenki részt vett benne. Aztán ekkor volt a bazár is, ahol fabatkával 
lehetett vásárolni. Fabatkákat a nap során szerezhettek, gyűjtötték is lelkesen, 
hogy aztán mindenféle játékot, csecsebecsét vagy finomságot szerezhessenek 
belőle. 
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VAN REMÉNY! 

 
Esténként „gyerekóra-szerű” istentisztelet volt, ahova a szülő-
ket, falubelieket is vártuk. A Jézus élete gyerekszemmel című 
filmet vetítettük le részenként, majd az alapján beszélgettünk, 
illetve a helyi gitár-csapat közreműködésével sokat és hangosan 
énekeltünk.  
 
Számomra idén a vasárnap reggel volt a csúcspont. Épp áhítatot 
tartottuk az imateremben, mikor megérkeztek a gyerekek. Egy 
ideig az udvaron várakoztak, majd az ének alatt beszivárogtak 
közénk. Mit szivárogtak! Özönlöttek! Csak jöttek, csak jöttek, 
olyan sokan és olyan szép rendben és csendben! A mindig nyüzsgő 
méhkas katonás rendben… Komolyan, nem tudtam sírjak vagy 
nevessek. Leginkább mindkettőt… Akkor éreztem 
megint, hogy nagyon jó ez a dolog, amit csinálunk, 
és nem kicsit, hanem nagyon meg van áldva. Akkor 
éreztem, hogy a Jóatya bizony ott lakik Kürtös-
pusztán… Lehet, hogy kosz van, és szegénység 
van, és nehéz az életük, de a Jó Atya bizony ott 
lakik Kürtöspusztán… 
 
A tábor során készült egy terepasztal álom-
Kürtöspuszta címmel. Mindenki elkészíthette a 
saját házát, ráhelyezhette a falu alaprajzára, 
majd kezdődhetett az álmodozás… Sok-sok 
virág és állat, halastó csúszdával, focipálya, 
szabadtéri mozi, rodeopálya, játszótér kapott 
helyet az álom faluban. Az alkotás közben a 
jövőről beszélgettünk, tervezgettünk… 
 
Hazaérkezésünk után pár nappal érkezett a kö-
vetkező üzenet Kristóftól: „Aug. 25-én ismét 
Kürtösön jártam. Aznap volt Márkó szülinapja, 
Süle Reni levágatta a haját, megismerkedtem 
Adélkával és az imaház mögötti réten két fából 
készült focikaput láttam. Láló apukája készítet-
te. Építik az álom-Kürtöspusztát…” 
 
Szóval van remény… 
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GYÜMÖLCS DIÉTA 

 
GYÜMÖLCS AMŐBA – HOGY VALAHOGY KIBÍRJÁTOK A MIX NAPIG… 

          NOVEMBER 26. SZOMBAT – MIX VÁNDORCSENDESNAP! – ÓBUDA 

 

KÉSZÍTS 
egy cikket Te is az újság számára! 
Köszönjük! 
 

E-mail: khaled@vipmail.hu 
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GYÜMÖLCSEVÉS 

GYÜMÖLCSNAP 
november  

26. 
 

  

MIX Nap újra! 
 

Az Óbudai Ifi nagy izgalommal és szeretettel hív Titeket  
egy újabb ifis együttlétre. Lesz itt mindenféle finom gyümölcs:  
szeretet, békesség, öröm, jóság, türelem, és még sorolhatnánk. 

 

Gyere el,  
ha kedved támadt egy jót falatozni 

ha hiányoznak már a régen látott ifis barátaid, 
ha szeretnél egy napot Istenről elmélkedve eltölteni! 

 
Találkozó: Budapest-Óbuda, Kiscelli u. 73. 

Együtt töltött idő: 9:00-10:00 (regisztráció) – 17:00 óráig 
Hozzájárulás: 500Ft 

Részletes program, turMIX akció hamarosan a Facebookon,  
a MIX listán és a MIX honlapon! 

 
Jelentkezés:  

bogis.zenasi@gmail.com (nincs elírva!) 
telefonon 70-508-2836 

 

Szeretettel várunk mindenkit! 

MIX 
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LAPZÁRTA 

VVVVAKÍTÓAKÍTÓAKÍTÓAKÍTÓ    FÉNYESSÉGFÉNYESSÉGFÉNYESSÉGFÉNYESSÉG 
► PAPP ZSOLT 
 
 
Szög a szöggel, keresztfa szenvedővel. 
Rög a röggel, koporsó kötéllel. 
Könny a könnyel, Káin gyilkos dühvel. 
Por a porral, Ádám és Éva eget ostromló akarattal. 
Hamu a hamuval. Föld, víz, elmállott csontokkal. 
Lélek a lélekkel, Égnek fényességével, 
Illendő kedvesség, gyönyörű ékességgel. 
Uram! A fényt én is magamban viselem, 
Láttál bennem mindent, és én is Benned! 
 
 

► IMPRESSZUM ► FŐSZERKESZTŐ: KHALED A. LÁSZLÓ ► MUNKATÁRSAK: 
CSUHA ALEXANDRA, GYURKÓ DONÁT, SÉRA LÍVIA, SZTUPKAI GERGŐ ► 
MEGJELENIK SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG ÉVENTE 5 ALKALOMMAL. ► EGY 
SZÁM ÁRA: 500 FORINT ► ELŐFIZETÉS EGY ÉVRE (A RÓZSASZÍN CSEK-

KEN A FŐSZERKESZTŐ NEVÉRE): 2500 FORINT ► CÍM: 5000 SZOL-

NOK, KASSAI U. 15. ► E-MAIL: KHALED@VIPMAIL.HU ► HONLAP: 
HTTP://MIX.METODISTA.HU/MIXUJSAG 

�


