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A A A A NYÍREGYHÁZINYÍREGYHÁZINYÍREGYHÁZINYÍREGYHÁZI „ „ „ „CSENDESCSENDESCSENDESCSENDES” ” ” ” NAPOKNAPOKNAPOKNAPOK    
► „RÁNTOTTA” 
 
 
 
Szóval, az egész úgy kezdıdött… Igazából nem is tudom, hogy kezdıdött, de az a lé-
nyeg, hogy valaki elkezdte. Mármint valaki kitalálta, hogy legyen ilyen. Tök jó, hogy 
vannak ilyen emberkék. Na jó, elmesélem, hogy is történt valójában. 
 
Úgy kezdıdött, hogy a Geri küldött mindenkinek egy promóciós videót, amiben 
„Sámuel” eljátszotta Sámuel történetét. Ez annyira jól sikerült, hogy soha nem látott 
nagyságú tömeg csıdült Nyíregyházára. Valójában nem a tömeg volt az új, hanem a 
hely, de ez nem lényeg. A tömeget egy kollégiumban szállásolták el, és az elıadások-
nak meg a napi programoknak a nyíregyházi gyülekezeti ház adott helyet, amely a 
célnak tökéletesen megfelelt. 
 
A hétvége fıszervezıje a mi drága, egyetlen Mimink (Kern Marcsi) volt, aki a té-
mánk a „Túlélni és/vagy helyt állni” feldolgozására Szuhánszky István és Hecker Már-
ton testvéreinket kérte fel, akik elláttak minket hasznos tudnivalókkal, amiket be 
kell osztanunk a következı csendesnapig. Élményeinket bıvítette a Hecker lányok 
részvétele és Marika fórumbeszélgetése. 
 
Kisebb áhítatokat és ráhangolódásokat is hallhattunk, például Lakatos Lillától, Csá-
szár Judittól és Bózsó Ágnestıl, akik igazán ráhangoltak minket a témára. Zeneka-
runk Kormos Márk jóvoltából szintén nagyszerően mőködött, és egy új taggal is bı-
vült, aki fuvolával Ambrusz Angelika néven vonult be a zenekar történetébe. Persze 
a régi tagok sem elhanyagolhatóak, mert nekik köszönhetjük a nagyszerő dicsıítése-
ket. 
 
Egyéb programok közt szerepelt a városnézés, melyet Csoma Péter és Gyurkó Do-
nát, azaz Sámuel vezetésével Csoma Zsófi szervezett. Izgalmas dolgokat tudtunk 
meg a városról… A vasárnapi istentiszteleten sok szeretettel fogadtak bennünket a 
gyülekezet tagjai. Örültek az ittlétünknek, ahogy mi is örültünk, hogy itt lehettünk. 
 
A morzsaszedéshez szükséges morzsákat, vagyis a kártyákat a szegedi lányoknak kö-
szönhetjük. Ismét egy szuper élménnyel lettünk gazdagabbak, szóval sajnálhatja, aki 
kihagyta. Reméljük, hogy a következı csendesnap is legalább ilyen jól fog sikerülni. 
 
 
     KÖVETKEZİ IFI TÁBOR:  
     NYÁRI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK 
     HETES, 2009. JÚLIUS 15-19.  
     TÉMA: ÚTVONALTERVEZÉS  
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HÍRSOROLÓ 

IMATÉMÁK 
Májusban megkezdıdik a vizsgaidıszakok, érettségik és 
felvételik ideje. Gondoljunk egymásra imádságban, és ne 
feledkezzünk meg arról, hogy e kihívások közepette is „az 
Úr a mi oltalmunk és erısségünk!” Így kívánunk minden-
kinek Istentıl elkészített jó eredményeket! 
 

     KÖVETKEZİ ORSZÁGOS IFI TÁBOR:  
     NYÁRI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK 
     HETES, 2009. JÚLIUS 15-19.  
     TÉMA: ÚTVONALTERVEZÉS 
      
     PROMÓCIÓ ÉS ONLINE JELENTKEZÉS: 
     WWW.HETES2009.HU (RÖVIDESEN!) 
 
     VÁRHATÓ KÖLTSÉG: 5000 FT/Fİ 
        
     SZERVEZİK:  
     KORMOS MÁRK 
     SZTUPKAI GERGİ 
     VIGH BENCE 
 

ÉLEDŐ SERDÜLŐMUNKA 
Az áprilisi Évi Konferencia döntésének értelmében a 
Gyermekmunka és az Ifjúsági Bizottság az elkövetkezı 
egy évben igyekszik a serdülık között folyó munka meg-
erısítését átgondolni, és a korosztályért felelısséget érzık 
összegyőjtéséért! 
 

HELYEZÉSEK 
A Patrick Streiff püspök által felolvasott szolgálati beosz-
tás szerint a következı konferenciai évben Szabó Andor 
dombóvári lelkész nyugdíjba vonul, helyére Hecker Ró-
bert szolnoki lelkész költözik. A Szolnoki Körzetet Khaled 
A. László hatodéves teológus hallgató látja majd el.  
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HÍRSOROLÓ 

ÉPÍTKEZÉSEK 
A 77. Évi Konferencia három építkezési tervet is támoga-
tott: várhatóan még a nyáron megkezdıdik a budakeszi 
templom építése (a Kiscelli utcai egyházközponti épületet 
is tervezı Dankó Zsófia tervei alapján), s elıreláthatólag a 
miskolci templom elıkészületei is új fázisba lépnek, 
ahogy a zsolcai cigánygyülekezet számára készülı új épü-
let tervezési szakasza is megkezdıdhet. 
 

FINNORSZÁGI HAZATÉRŐ 
Az áprilisi Évi Konferenciára ért haza finnországi tanulmá-
nyi ösztöndíjáról Vigh Bence teológus hallgató. Az Eras-
mus keretében megvalósult izgalmas útjáról rövidesen új-
ságunkban is beszámolunk!     
 

NAGYSZALONTAI LÁTOGATÁS 
Lapunk elızı számában olvashattuk Séra Hajni beszámo-
lóját a Szent Ferenc Alapítvány (Böjte Csaba) nagyszalon-
tai nevelıotthonáról, ahol hatvanöt magyar gyerek él. Má-
jus elején Hajni négy emberrel együtt tervez neki vágni 
egy hétvégi látogatásnak, zenés szolgálatnak. Az útról 
ugyancsak szeretnénk majd egy beszámolót leközölni!  
 

DEBRECENI ZENÉS ÁHÍTAT 
Május 10-ére az óbudai ifi meghívást kapott Debrecenbe, 
az ott fél éve mőködı metodista sejtcsoporttól. Ez lesz az 
elsı alkalom, hogy a csoport nem lakásban, hanem egy 
külsı helyszínen szervez alkalmat. A zenés áhítat tervezett 
helyszíne a Názáreti Egyház debreceni imaháza. 
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HHHHÍRADÁSÍRADÁSÍRADÁSÍRADÁS    AAAA    DOULOSDOULOSDOULOSDOULOS----RÓLRÓLRÓLRÓL    
► CSERNUS ZSOLT ÉS ILONA 
 
 
 
 
Nagypéntek reggelén együtt leszünk áhítatra a hajós-
családunkkal. Mindenkit megkértem, hogy „hozzon” egy éne-
ket magával, amit együtt elénekelhetünk, hogy megköszönjük 
Jézusnak, amit értünk tett. Tudom, hogy sokan ismeritek, de 
szeretném leírni azt az éneket, ami számomra sokat jelent – 
mindig jónak tartom, hogy az alapigazságokat „kimondjuk”, 
hogy azzal is erısítsük hitünket. Ime: 

 
 

Ó, én hiszek Jézusban! Hiszem, hogy İ Isten Fia! Hiszem, 
hogy meghalt és feltámadt, bőnömért megfizette az árat. 
Hiszem, hogy İ most is itt van, itt van közöttünk, kész rá 
hogy meggyógyítsa életed, és megbocsásson neked! 
 
Áldott legyen Megváltónk az áldozatért, a bőnbocsánatért! 
Oly nagy csoda, hogy hit (és egyedül csak hit!) által Isten 
gyermekei lehetünk! Készülünk a Húsvétra, a gyerekeknek 
most tavaszi szünet van (ezen a héten). És persze közben zaj-
lik az élet. 
 
 
 
 

MISSZIÓ A TENGEREN 

ZSOLTI ÉS MUNKATÁRSA THOMAS INDIÁBÓL 
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Családi életünk beállt egy rendes kerékvágásba, ahol persze sok-
szor közbejön valami vagy épp valaki... A gyerekek élvezik az isko-
lát, sokat fejlıdtek az elmúlt két hónap alatt. İk errefelé nagy att-
rakciónak számítanak. Barátságosak az idegenekkel és még eddig 
szinte mindig szívesen beálltak egy „sztárfotóra”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zsolti az elsı hónapban még hiányolt néhány dolgot a munkájá-
hoz, de Isten valóban gondviselı: Manilában egy olyan helyi ön-
kéntest rendelt mellém „Húgomként”, aki egyébként üzletasszony. 
Így nem csupán a takarítószemélyzet számára jelentett áldást a 
munkája, hanem a gépterem számára is, ugyanis beszerzett olcsón 
mindent, ami Zsoltinak hiányzott és még sok más dolgot a fımér-
nöknek is. Isten szeret minket! Persze, téged is! 

 
Nekem (Ilona) e-
gyik kedvenc szol-
gálatom a „Big 
sister” program. A 
helyi keresztyé-
nek számára meg-
adatik a lehetıség, 
hogy két hétig 
közöttünk szolgál-
janak. Minden 
nap lelki tanítá-
sokban is részt 
vesznek, ill. rend-
szeresen szolgá-
latban is. Pl. Mani-
lában 55-en vet-
tek részt ebben a 
programban (3 
közülük az én 
„Húgom” lett.)  
  

HÍRADÁS TAJVANRÓL 

SZTÁRFOTÓ 

ILONA A „HUGAIVAL” 
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Bacolod-i „Húgom” volt az elsı, aki elıször elvitt engem jeepney-n 
és háromkerekőn – a fogorvoshoz. Aztán amikor gyülekezetbe men-
tünk el vele, direkt kértem, hogy családommal is ugyanígy mehes-
sünk el. A helyi önkéntesek és az idıközben kialakult új (szintén 
helyi lakos) barátok gyakran meglátogatnak minket a kabinunkban. 
Alapvetıen kiváncsiak, milyen egy kabin, aztán pedig szívesen jön-
nek velünk beszélgetni. Igy sok-sok alkalommal volt már lehetısé-
günk bizonyságot tenni. 
 

 
 

 
A heti munka mellett nekünk is beosztanak egy napot szolgálatra, 
Zsolti munkája miatt ez minden héten a vasárnapi nap. Havonta 
egyszer mentünk helyi gyülekezetbe, a többi vasárnap pedig itt a 
hajón voltak lehetıségek a szolgálatra. Pl. az elmúlt vasárnap ún. 
„Nyílt nap” volt a hajón, ami azt jelenti, hogy a nagytermet beren-
dezzük különbözı érdekességekkel. Ezek közül vannak gyerekek 
számára játszósarkok, ill. pódium, ahol rendszeresen elıadnak vala-
mit (ének, bizonyságtétel, dráma, stb.). Személyes beszélgetésekre 
pedig számtalan lehetıség van. Kb. 6.500-an jöttek be du. 2 és este 9 
között. Egy ideig családosan vettünk részt, ill. segítettünk, aztán én 
maradtam.     

TENGERÉSZ MISSZIÓ 

A CSAPAT EGY RÉSZE... 

A „21 MILLIÓS” ÜNNEP 
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Március 31-én elhagytuk a Fülöp-szigeteket. Rengeteg élményünk volt ott. 
Nagyon nehéz összeszednem, mi minden történt ott, ezért inkább címszavak-
ban néhány adat, érdekesség, esemény és a másik levélben képek. 
 

►Fülöp- szigetek: 7.100 körüli sziget, kb. 90 millió ember. 

►Az egyetlen katolikus állam Ázsiában. 

►Manila, ill. Metro-Manila (a hozzácsatolt és összenıtt peremvárosokkal): kb. 
18 millió lakos, kb. 4.000 evangéliumi keresztyén gyülekezet. 

►Óriási a kontraszt a jómódú és a nincstelen között. 

►A helyi OM vezetıje szerint a helyi keresztyének elegek lennének a 
lakosság evangélizálására, ha lenne képzés, ill. ha meglátnák ennek 
szükségét. 

►Bacolod-ban és Manilán kb. 8.500 Bibliát vásároltak a könyvesboltban! 
Persze, más is kapható, de ez a legjobb könyv a készletünkben! 

►Egy napi látogatók száma a legtöbb 9.365 volt. 

►Manilán ünnepeltünk: átléptük a 21 millió látogató létszámot a Doulos-
on (1978-tól számítva). 

►Felkérést kaptam, hogy részt vegyek a szervezık között a lelkésznék 
számára tartott konferencián. Ezt követıen egy sokkal nagyobb kihívás 
elé állítottak: lennék-e a fıelıadó egy nıi konferencián. 40 perces elı-
adás a belsı szépségrıl kb. 250 hölgy elıtt. Elfogadtam a felkérést. Az-
tán persze készülıdtem... Isten nagyon megáldott! Csodálatos volt 
megtapasztalnom segítségét! 

HÍREK TAJVANRÓL 

HELYI GYÜLEKEZETBEN 
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Számunkra átlát-
hatatlan, hogy 
mennyi szolgálat 
történik a hajón 
és a városban. 
Minden nap több 
csoport szolgál. 
Sok oldalt lehet-
ne írni, mi törté-
nik egy-egy nap. 
Van amirıl csak 
akkor hallunk, 
amikor elhagyjuk 
a kikötıt, vagy a 
szerverre felra-
kott képek kö-
zött találok rá 
olyanokra, amik 
minket is ledöb-
bentenek. Ezek 
közül küldök 
néhány képet a 
„reggeliztetésrıl”.  
 
Ezt egy manilai lelkész rendszeresen gyakorolja, de most a 
Doulos támogatásával hetente 3-szor tudták biztosítani: tejet és 
kenyeret osztanak a szegények számára. Sajnos sokan vannak, 
többre lenne szükség! Nehéz a kartondoboz házból reményked-
ni, de már több esetben történt csoda. (Pl. a fımérnökünk Indiá-
ban nıtt fel, szintén az utcán... és Isten kiemelte ıt onnan.) 
 
A Fülöp-szigeteket úgy hagytuk el, hogy a szívemben ott volt a 
szomorúság a szegények és nyomorultak miatt. Akkor reggeli 
Igeként a következıt kaptam: Isten mondja: „Én arra tekintek, 
aki nyomorult és megtört szívő, és aki Igéimet tiszteli.” (Ézsaiás 
66,2).  
 
Ugye, te is azok közé tartozol, akire Isten ma rátekint? İ áldjon 
meg téged és emeljen fel naponként a Vele való közösségbe és 
akkor is, amikor levertnek vagy reménytelennek látod magadat 
vagy helyzetedet. Nagyon hálás a szívünk, hogy részt vehetünk 
az Úr szolgálatában.  
 

NAGYON SOK SZERETETTEL:  
 

ILONA, ZSOLT, BENJÁMIN ÉS DÁNIEL 
 

KAOSHIUNG, TAJVAN; 2009. ÁPRILIS 9. 
 

MISSZIÓ A TENGEREN 

GAZDAGSÁG... 
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HÍREK TAJVANRÓL 

TINI CSOPORT A CSERNUS CSALÁD KABINJÁBAN 

...ÉS SZEGÉNYSÉG. ÓRIÁSI KONTRASZT. 

UTCAMISSZIÓ... 

...AZ UTCAGYEREKEK KÖZÖTT. 
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DÉL-DUNÁNTÚLI ESEMÉNYEK 

► AMERIKAI GYORS KIRÁNDULÁS 
2009. április 25-én egy 6 fıs amerikai csoport érkezett egyhá-
zunkba. A projekt neve: QUICK TOUR (Gyors Kirándulás). A 
vendégek rövid idıt töltenek hazánkban, a körút során benyo-
másokat győjtenek a magyar metodistákról. Három körzetet láto-
gatnak majd meg a Dél-Dunántúlon: Pécs, Szekszárd, Dombóvár. 
A látogatás célja az ismerkedés a gyülekezetekkel, a missziós 
munkaterületekkel. Reméljük, hogy akár partnerkapcsolat kiala-
kítására is kedvet kapnak az érkezık. A csapatot Jack Martin 
virginai szuperintendens vezeti, a magyar kapcsolattartó és kísé-
rı Lakatos Lilla. 
 
Szekszárdra 26-án látogatott a csoport, ahol ezen a vasárnapon 
10 órától a györkönyi imaházban körzeti csendesnapot tartottak, 
a szekszárdi és a györkönyi testvérek részvételével. Az istentiszte-
letet közös ebéd és beszélgetés követte.   

 

 

► KÉKKERESZT TALÁLKOZÓ GYÖRKÖNYBEN 
2009. május 9-én, szombaton 10 órai kezdettel tartjuk a tolnai 
Kékkereszt Csoportok regionális találkozóját. A rendezvénynek a 
györkönyi metodista imaház ad otthont. Szeretettel várjuk a 
nagydorogi, paksi és szekszárdi Kékkereszt csoportok tagjait, 
valamint a családtagokat, érdeklıdıket is. Program:  
 
PROGRAM: 
10.00 - IG  ÉRKEZÉS 
10.15-10.45 ISMERKEDÉS 
11.00-12.00 ISTENTISZTELET 
12.30-13.30 EBÉD 
13.45-14.30 CSOPORTBESZÉLGETÉSEK 
 
 

► NYÁRI IFI TÁBOR A DÉL-DUNÁNTÚLON 
 
Ahogy újságunk más oldalain már arról beszámoltunk, az idei 
Nyári Ifjúsági Csendesnapoknak a Kaposvári Körzetben a hetesi 
gyülekezet ad majd otthont. A 2006-os jó tapasztalatok után idén 
július 15-19. között újra itt találkozhatunk.  A téma: Útvonalterve-
zés. Várható teljes költség: 5000 Ft/fı. Gyertek! 
 

 

► NYÁRI ÖNKÉNTESEK 
Elıre láthatóan szeptember végén, október elején (2009. szep-
tember 21. és október 5 között) idén is érkezik majd egy önkén-
tes csapat Tom Clark vezetésével West Virginiából a Dombóvári 
és a Szekszárdi Körzetbe. Elıbbi helyen a nyílászárók cseréjére 
készülnek.  
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DALSZERZŐ  
pályázat 2009 
 
Szerkesztõségünk első alkalommal 2006 
januárjában, a MIX újság 50. számának 
megjelenése alkalmából írt ki Dalszerzõ pá-
lyázatot. A pályázatra beérkezõ dalokat 
2006 õszén egy kiadványban is megjelen-
tettük – Jézus szól hozzád! címmel –, így téve 
közkinccsé az értékes szerzeményeket. A 
nagyszabású projekt csak 2007 nyarán zárult 
le, amikor az Országos Családi Tábor elsõ 
estjén dalszerzõink közönség elõtt adták elõ 
dalaikat. 
 
A nagy érdeklődésre és örömteli fogadta-
tásra tekintettel a pályázatot 2008-ban is 
meghirdettük. A tiszaligeti nyári táborban Új 
teremtés címmel már a második kiadványt 
mutathattuk be, s az első estén a metodista 
dalszerzők még nagyobb közönség előtt ta-
nítottak bennünket az istendicsőítésre! 
   
A metodista egyház zenészegyház. A soro-
zatot folytatni szeretnénk! Várjuk a tehetsé-
ges fiatal zenészek, dallam- és szövegírók 
szerzeményeit! Tanítsatok az istendicséretre, 
az énekes imádságra! 
    
Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû da-Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû da-Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû da-Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû da-
lokat! A pályamûveklokat! A pályamûveklokat! A pályamûveklokat! A pályamûvek    2009. MÁJUS 312009. MÁJUS 312009. MÁJUS 312009. MÁJUS 31----ig ig ig ig 
postai úton nyújhatók be a szerkesztőség postai úton nyújhatók be a szerkesztőség postai úton nyújhatók be a szerkesztőség postai úton nyújhatók be a szerkesztőség 
címére! A beérkezõ dalokat természetesen  címére! A beérkezõ dalokat természetesen  címére! A beérkezõ dalokat természetesen  címére! A beérkezõ dalokat természetesen  
egy újabb kiadványban szeretnénk majd egy újabb kiadványban szeretnénk majd egy újabb kiadványban szeretnénk majd egy újabb kiadványban szeretnénk majd 
közre adni. A 3. Dalszerzõ est a 2009közre adni. A 3. Dalszerzõ est a 2009közre adni. A 3. Dalszerzõ est a 2009közre adni. A 3. Dalszerzõ est a 2009----es es es es 
Családi Táborra várható!Családi Táborra várható!Családi Táborra várható!Családi Táborra várható!    
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CCCCSENDBENSENDBENSENDBENSENDBEN    VÁRNIVÁRNIVÁRNIVÁRNI    
► SZABÓ ANDOR 
 
 
 
Csöndben várni sose tudtam. 
Üvöltözve haragudtam. 
 
Csöndben várni lehetetlen – 
Feleseltem neveletlen. 
 
Csöndben várni nagyon nehéz! 
De megint a jézusi kéz. 
 
Csöndben várni? Szenvedni más? 
Mit mond rólam Ésaiás? 
 
Csöndben várni! Tessék, tessék! 
Alázatos kötelesség! 
 
Csöndben várni: megmutatom. 
S az lelkednek lesz oltalom. 
 
Csöndben várni megtanulni 
Az élet fog bizonyulni. 
 
Csöndben várni! Így öregedj! 
Neked ez a fő Hiszekegy! 


