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TAVASZI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOKTAVASZI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOKTAVASZI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOKTAVASZI IFJÚSÁGI CSENDESNAPOK    
► NYÍREGYHÁZA, 2009. MÁRCIUS 13-15. 
 
 
 
 

TTTTÚLÉLÉSÚLÉLÉSÚLÉLÉSÚLÉLÉS    ÉSÉSÉSÉS////VAGYVAGYVAGYVAGY    HELYTÁLLÁSHELYTÁLLÁSHELYTÁLLÁSHELYTÁLLÁS    –––– 

 

 

„Mit jelentett ki neked? Ne titkold el előttem! Úgy segítsen meg téged Isten 
most és ezután is, ahogyan eltitkolsz előttem csak egy szót is mindabból, amit 
kijelentett neked! Elmondott ezért Sámuel mindent…” (1Sám 3,17-18) 

 
SSSSÁMUELÁMUELÁMUELÁMUEL    PRÓFÉTAPRÓFÉTAPRÓFÉTAPRÓFÉTA    ÉLETÉBENÉLETÉBENÉLETÉBENÉLETÉBEN... ... ... ...  

 

A mostani felbolydult világban nem egyszerű hívőként 
élni és Istent képviselni mások felé. 

Ezen a hétvégén szeretnénk segítséget és útmutatást adni 
a helytálláshoz Sámuel próféta életén keresztül. 

 
 
► Helyszín: Helyszín: Helyszín: Helyszín: Nyíregyháza, Metodista Imaház (Színház u. 6.) ► Időpont: Időpont: Időpont: Időpont: 2009. 
március 13-14-15. (péntek-vasárnap) ► Előadók: Előadók: Előadók: Előadók: Szuhánszky István és  
Hecker Márton ► A hétvége helye: A hétvége helye: A hétvége helye: A hétvége helye: Nyíregyházi Metodista Imaházban lesznek 
az előadások, a Inczédy György Középiskola, Szakiskola és Kollégiumban a 
szállás (4400 Nyíregyháza, Árok út 53.). ► Megközelítés: Megközelítés: Megközelítés: Megközelítés: Budapestről vonattal 
Nyugatból vagy Keletből, Nyíregyházán az állomás épületétől balra kell elin-
dulni a 4 sávos út mentén, majd az 5. utcánál jobbra, az a Színház utca. ► 

Amit feltétlenül hozz magaddal: Amit feltétlenül hozz magaddal: Amit feltétlenül hozz magaddal: Amit feltétlenül hozz magaddal: Bibliát, érdeklődést, nyitottságot, játékokat, 
hangszereket, diákigazolványt!        
    

► Részvételi díj Részvételi díj Részvételi díj Részvételi díj A konferencia teljes idejére 4000Ft.  
► Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: Jelentkezés: 2009. február 28-ig a helyi ifjúsági vezetőknél! 
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ILYENEK VOLTUNK: HETESEN 

CCCCSALÁDIASSALÁDIASSALÁDIASSALÁDIAS        
HANGULATHANGULATHANGULATHANGULAT    
► CSERNÁK-SZUHÁNSZKY DEBÓRA 
 
 
 
A hetesi ifjúsági órák mindig családias hangulatban telnek 
(tesók, unokatesók, sógor, sógornı között). Hetente vala-
melyik estét együtt töltjük, általában a kápolnában, de van-
nak rendhagyó alkalmaink, amikor pl. filmet nézünk, pizzá-
zunk, hógolyózunk, szalonnát sütünk stb. Minden órára 
más valaki készül más-más témákból, de mindig kötelezıen 
van játék is. 
 
Kéthavonta a somogyfajszi öregek otthonában szolgálunk 
énekkel, Igével. Szintén minden második hónapban az ifi 
tagjai szervezik a hetesi játszóházat is. A nyári szünidıben a 
sok tábor miatt nem tartunk ifiórákat, de 2008 nyarán így 
is együtt töltöttünk egy hosszú hétvégét a Balatonon, amit 
szeretnénk hagyománnyá tenni. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
TAGOK 

 

FELELİS VEZETİ: Csernák Judit 
ZENEI FELELİS: Burprich Robi 
ZENEI ASSZISZTENS: Csernák Barnabás 
SPORTFELELİS: Burprich Bence 
IMAFELELİS: Burprich Ági 
PORTÁS: Horváth Áron 
TERHES: Csernák-Szuhánszky Debóra 
AZ ELNÖK ASSZISZTENSE: Burprich Boglárka 
MINDEZEK ELNÖKE: Csernák András 
 
 
 

 

A HETESI METODISTA KÁPOLNA 
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ILYENEK VOLTUNK: NYÍREGYEN 

    
    
    
    
    
    

CCCCÉLOKATÉLOKATÉLOKATÉLOKAT    MEGFOGALMAZVAMEGFOGALMAZVAMEGFOGALMAZVAMEGFOGALMAZVA    
► DRAHOS ZOLTÁN 
 
 

 
Az ifjúság számára a tavalyi évben egy fontos cél fogalmazó-
dott meg a jövıre vonatkozóan. Ez pedig, konfirmandusaink 
integrálása az ifjúság körébe. Ennek érdekében a 2008-as év 
elején közösen összeállítottunk egy listát, amely olyan téma-
köröket, témákat tartalmaz, amelyek egy mai fiatal életében 
fontos jelentıséggel bírnak, meghatározói életének. A projek-
tek feldolgozásában nagy hangsúlyt kapott, hogy mit sugall a 
világ, mit mondanak a osztálytársak, illetve mit mond a Biblia. 
Ez a lista volt a mozgatója az ifjúsági órák témáinak. 
 
Múlt évben négyen konfirmáltak gyülekezetünkben. Elmond-
ható, hogy e fiatalok közül kettı rendszeresen látogatja az 
óráinkat, egy fı ritkábban szokott jönni, egy fı pedig nem 
vesz részt az alkalmakon, mert otthona nagy távolságra van. 
 
Az ifjúsági alkalmaink az elmúlt egy évben a már jól megszo-
kott szombat délutáni idıpontban, a gyülekezeti ház nagyszo-
bájában voltak. A résztvevık száma átlagosan 5 fı körül moz-
gott, de voltak szerényebb látogatottságú alkalmak, illetve 10 
fıt meghaladó létszámunk is. Az órákat legtöbbször lelké-
szünk, Hecker Márton tartotta, de volt példa, hogy az ifjúság 
valamelyik tagja készült fel egy kiválasztott témából. A szabad-
ba is szerveztünk együttléteket, Tokajban kirándultunk, el-
mentünk korcsolyázni, volt vidám délután és szalonnasütés is 
gyülekezeti házunk kertjében. Egy pályázati forrásból vett 
projektor segítségével többször is tartottunk filmklubot. 
 
Célunkat tekintve sikeresnek mondható az elmúlt év. Szeret-
nénk a jövıben is ugyanezen az úton járni, hiszen gyülekeze-
tünk érdeke is, hogy legyenek fiatalok, akik a következı gene-
rációt képviselik gyülekezetünkben. 
 
 
 

 

A KÖRZETEK MUNKÁJÁBAN JÓ GYAKORLAT, HOGY A KÖRZE-

TI KONFERENCIÁRA AZ IFJÚSÁGI CSOPORTRÓL ÖNÁLLÓ BE-

SZÁMOLÓ HANGZIK EL. ÍGY TESZNEK A NYÍREGYHÁZI KÖR-

ZETBEN IS, AHONNAN DRAHOS ZOLI ELKÜLDTE LAPUNKNAK 
A 2008-AS ÉVRŐL KÉSZÜLT ÖSSZEFOGLALÓJÁT. LEKÖZLÉSÉ-

VEL BÁTORÍTANI SZERETNÉNK AZOKAT A GYÜLEKEZETEKET, 
AHOL EZ MÉG ESETLEG NEM LENNE GYAKORLAT: KÉRJENEK 
ÉVES ÖSSZESÍTÉSEKET AZ IFJAKTÓL! EZZEL A KÉRÉSSEL AZ ÁT-

GONDOLTABB IFJÚSÁGI MUNKÁHOZ JÁRULHATNAK HOZZÁ! 
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SSSSTUHLECKTUHLECKTUHLECKTUHLECK    ––––        
KKKKÖZÖSSÉGESÖZÖSSÉGESÖZÖSSÉGESÖZÖSSÉGES    KIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁSKIRÁNDULÁS    
► PAKSI ERZSÉBET (ÓBUDA) 
 
 
 
Január 25-én, vasárnap hajnalban, fázósan igyekszünk a kihalt 
Batthyány tér dunai oldalára. A Rokonsport buszait nem lehet 
elvéteni, hiába van sötét. Csontos Ivett piros sapkájában 
messzirıl kimagaslik a gyülekezık meg a síléceik közül, és 
frissen ragyog. A tıle kapott Sportszeletét szorongatva min-
denki a helyére kerül, hogy aztán félkómásan, a párálló pan-
non tájon suhanjunk nyugat felé. Bevillan a Gerecse, Gyır, és 
aztán megállunk egyszer a határnál. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imáink meghallgatásra kerültek, ugyanis éles napfényben 
gurulunk át a sógorok földjére. Ám hónak egyelıre nyoma 
sincs. Hirtelen a leghíresebb osztrák „celeb”,  -persze szigorú-
an Schwarzenegger mellett- Mozart lénye tőnik fel a buszban, 
hogy a legméltóbb személynél, Szalai Katinál kössön ki, szüle-
tésnapi csokoládétallérok formájában. Kiderült, hogy ráadá-
sul azonos napon (január 27-én) jött világra mindkét zene-
szerzı! A közös szülinapi éneklés után jó hangulatban hagy-
juk el a Fertı-tavi szélkerék-erdıt, a pláza-falu Parndorfot, 
majd a fejünk fölött szálldosó schwechati gépeket. Bécset 
csak súroljuk, és az Alpok láncai már egyre erıteljesebben 
tornyosulnak, a Schneeberg pedig ismét hő a nevéhez. Ránk 
ragad a lelkesedés: a lányok már fotózzák a tipikus 
semmeringi tájat, amely váraival, szakadékaival és szikláival 
egyre vadromantikusabb. 
 
 

SÍ & TÚRA 
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11-re érünk a havas Stuhleck lábához. Lázasan tervezzük, hogy 
délután 5-ig mi az, ami belefér. Nem semmi a Semmi nevő kabala-
kutyus, aki a tér minden pontján felbukkan, és a választható útvonala-
kon kalauzol a hegyre.  Messzirıl is látszik: a hó pazar. Több lehetıség 
is van feljutni a csúcsra. A legkényelmesebb és panorámával a legha-
marabb kecsegtetı a felvonó: „7 perc alatt feljuthat 1.643 m magas-
ságba”! A nem síelı társaság zöme is ezt az utat választja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Mi öten, az erınket megfeszítık gyalog indultunk el. Azaz: fel. A 
táv 4,2 km, a szerpentines szánkópálya peremén, GPS nélkül. A 
síiskola mellett, a szembıl lefelé száguldó ródlizók kerülgetnek 
minket, ám mindenki toleráns és mosolyog. Rikkantó pici babák-
kal is szánkóznak, sok a magyar örömkiáltás is. A fenyık szépen 
fejlett, susogós, mélyzöld lombú óriások. Ez egy igazi erdı, egy 
igazi télvíz idején. Ahogy a finom szellı megbillenti az ágakat, csil-
lámló kristályesıben gyönyörködhetünk.  
 
Ahogy haladunk felfelé, egyre közelebbinek tőnik a tetın integetı 
Friedrichhütte (http://www.friedrichhuette.at/). Párszor a síelık 
pályáját is érintjük. İk maguk sem kispályások, de a még meré-
szebbek snowboardoznak; köztük egész fiatalokat is látni! Az utol-
só, meredek szakasz a legnehezebb. De leküzdöttük! Lenyőgözı a 
lábunk alatt elterülı mélység, melybe szakszerően ugranak fejest a 
síelık tömegei. Persze fent már látjuk, hogy még eggyel magasab-
ban van az igazi csúcs, de a hütte minden érzékszervet magához 
csábít.  
  
 

ÓBUDÁRÓL AUSZTRIÁBA 
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Nem zavar a (németül) kiszőrıdı ABBA-feldolgozás sem, Falcotól A 
felügyelı pedig kimondottan szívmelengetı. A Nap szikrázik, a kör-
nyezı csúcsok megkapóan kéklenek. A tarka síruhás forgatagban 
idınként elıbukkan pár ismerıs arc. Harman Éviék már épp lefelé 
indulóban: visszafelé már ık is gyalog közelítik meg a buszt. Mi meg 
éppen hogy megérkeztünk, negyed háromkor, farkaséhesen. A stí-
lus igen, de a kínálat nem menzai. A goulasch-t olyan egzotikusnak 
találtuk, hogy inkább kihagytuk, de a wurst kötelezıen választható, 
a vaníliasodós gızgombóc mákkal hintve pedig kihagyhatatlan. 
Csontjainkban ujjongva asztalt-széket foglaltunk. Mondhatom, hogy 
megszerettem a telet, amire ez a hüttézés is nagyban rásegített. 
 
Visszafelé lemaradtam a kis csapatomtól, ezért rövidíteni akartam 
egy szők erdei ösvényen, egyedül. A „természeti” csapás iránya jó-
nak tőnt. Páratlanul vonzó, kalandra csábító volt. Összehajló fenyık, 
csend és nyugalom. Élılény sehol. Ez volt a legszebb pár pillanat. 
Szerettem volna megosztani a többiekkel, de éreztem, hogy távolo-
dom tılük. Megpróbáltam az erdın átvágni. Elsı lépéssel combig 
süppedtem a hóba. Nem volt könnyő kihúzni a lábam, de nem es-
tem pánikba. Végiggondoltam, hogy biztonságban vagyok, várni 
fognak rám. Különcségem miatt megszégyenülve, de egy szép él-

ménnyel gazda-
gabban kullogtam 
az aggódó kis 
csapathoz, és 
együtt, vidáman 
leballagtunk a 
buszhoz. Hozott 
szemeteszsákok-
kal, mi 30-asok, 
elıadtunk egy kis 
fenéken csúszást, 
többszöri borulás-
sal, ahogy kell. 
Ahogy erre a gyer-
meki örömre visz-
szagondolok, még 
most is mosolyt 
csal az arcomra; 
ahogy fog még 20 
év múlva is. 
 

Ötkor gyülekeztünk a busznál. Kissé fájt a szívünk, hogy a 
Kiscelliben éppen most kezdıdik az istentisztelet, a keresztelıvel, 
de bízunk benne, hogy nélkülünk is szépen csendül fel majd a zene, 
a rokonokkal pedig megtelnek a hiányzók széksorai. Vigasztaló, 
hogy Khaled Laci beszéde pedig elıbb-utóbb letölthetı formában 
eljuthat hozzánk is. 
 
A buszon fáradt-boldog arcokkal vettük az irányt hazafelé. Az este 
hővösen és hamar érkezett, az Orion csillagkép kísért minket a hatá-
rig. Újra Hegyeshalom. Hegy-e Shalom? A béke csúcsát nehéz volt 
otthagyni, és tudjuk, hogy vissza fogunk majd menni. Ám ez már a 
sík, kis magyar (al)föld, de ha csak rajtunk múlna:  a béke vidéke 
volna.  

SÍ & TÚRA 

A CSAPAT EGY RÉSZE... 
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„MERT ÉN VELED VAGYOK,  
MEGŐRIZLEK TÉGED, AKÁRHOVÁ MÉGY.”      
(1MÓZ 28,15) 

    
HHHHÍRADÁSÍRADÁSÍRADÁSÍRADÁS    AAAA    DOULOSDOULOSDOULOSDOULOS----RÓLRÓLRÓLRÓL    
► CSERNUS ZSOLT ÉS ILONA 
 
 
 
Kedves Szeretteink! 
 
Hálásak vagyunk Istennek az İ ígéreteiért. Milyen jó így útra kelni: számítva 
arra, hogy nem vagyunk egyedül. S amikor idegen földre tesszük a lábunkat, İ 
megıriz. Áldott legyen szeretı mennyei Atyánk! 
 
2009. január 28-án indultunk útra, 
hogy az újabb lehetıséget megragad-
va csatlakozzunk az OM Doulos nevő 
hajójához. Több, mint egy napig tar-
tott az utunk. A gyerekek nagyon él-
vezték a repülıt, a kilátást, a kiszolgá-
lást. Az éjszakai járaton kaptunk össze-
csukható fogkefét és egyadagos fog-
krémet. Igy lefekvés elıtt a macijaik 
fogát szépen megmosták, aztán együtt 
egy jót aludtak. Az otthoni télbıl a 
trópusi melegbe érkeztünk. Hirtelen 
melegünk lett. 
 
Istennek hála csomagjaink mind meg-
érkeztek (igaz, hogy nem volt sok, 
hiszen fejenként csak 20 kg-ot hozhat-
tunk, plusz a kézitáskát). A hajó kisbu-
sza várt ránk, de meglepetésünkre 
nem a hajóhoz vittek minket. A fiúk 
panaszt tettek, hogy ık nem akarnak 
szállodában lenni... Elıbb azonban 
csatlakoznunk kellett ahhoz a PST csoporthoz, akik így február elején csatlakoz-
nak a hajó szolgálatához. (PST=PreShipTraining, Hajózást megelızı tanfolyam). 
Csütörtöktıl vasárnapig voltunk ezen a helyen, ahol az ellátás valóban jobb, 
mint a hajón, de azért voltak számunkra szokatlan dolgok is, mint a polip, rák és 
más tengeri herkenytyő, a sertés és marha húst pedig nem tudták eléggé puhára 
elkészíteni. A szobákban a világítás gyenge volt, a fürdıszoba pedig sosem szá-
radt ki, nagyon párás volt. A tenger és a hotel udvara gyönyörő, azonban a sze-
génység nyomai mindenütt láthatóak – a szögesdrót túloldalán különösen. Utun-
kon a hajó felé tágranyílt szemekkel figyeltük a buszokon lógva kapaszkodó em-
bereket és a háromkerekő biciklin utazókat. Érdekes látvány, egyben meghök-
kentı, ha belegondolsz, milyen veszélyes ez egy balesetben. 

MISSZIÓ A TENGEREN 

ZSOLT A FIÚKKAL,  BENJÁMINNAL ÉS DÁNIELLEL,  
A HÁTTÉRBEN A DUOLOS 

TALÁN TÖBBEN IS ISMERIK OLVASÓINK  
KÖZÜL ELEK LAJOS BÁCSIT ÉS CSALÁDJÁT. 

EGYIK LÁNYA, ILONA FÉRJÉVEL ÉS KÉT  
GYERMEKÉVEL 2005-2007 KÖZÖTT AZ 

OM LOGOS II. MISSZIÓS HAJÓN  
SZOLGÁLT. A CSALÁD 2009 ELEJÉN ÚJABB 

MISSZIÓS KALANDBA VÁGOTT.  
A KÖVETKEZŐ CIKKBEN ELSŐ  

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓJUKAT OLVASHATJUK! 
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Vasárnap (február 1-én) délután érkeztünk meg a hajóhoz. Tudtuk 
és vártuk, hogy találkozhassunk egy magyar lánnyal, Kiss Zsuzsival. 
Sajna, ı most fejezte be a 2 évét a hajón, így csak 3 napig élvezhet-
tük egymás társaságát. A gyerekek azóta is mondogatják, milyen jó 
lenne, ha még itt lenne Zsuzsi. Mi meg azt mondjuk: milyen jó len-
ne, ha rajtunk kívül még más magyar is lenne itt velünk a ha-
jón!!! Ha valaki indíttatást érez (persze nem miattunk, hanem elhí-
vást kap Istentıl), vegye fel a kapcsolatot az otthoni OM irodával!!! 
 
Nos, ezek után még egy hetet az „iskolapadban” töltöttünk, mert a 
tanfolyam második hete a biztonsági képzés volt (tőz, veszélyhely-
zet, jelek a hajón, elsısegélynyújtás, stb.) Pénteken volt a gyakorlati 
képzés: medencében mindenféle gyakorlat (életem második ugrása 
vízbe – emlékszel talán, hogy nem úszom, ezért ehhez nekem nagy 
bátorság kellett. Ettıl nagyobb csak ahhoz kell, hogy itt legyek a 

hajón...), és gyakoroltuk a tőzol-
tást is! Esténként tesztet írtunk. 
Hétfın pedig sor került a men-
tıcsónakos gyakorlatra. Kedd-
tıl Zsoltinak megkezdıdött a 
munka. Elsı két nap azzal telt 
el, hogy minden csövet, gépet, 
tőzoltófelszerelést, eldugott 
ajtót, szekrényt fel kellett térké-
pezzen. Ez azért kellett, hogy 
ha valamit meg kell keresnie, 
vagy javítania, akkor jól ismerje 
ki magát a hajón. Egyik megle-
petése az volt, hogy a hajó orrá-
ban, lenn-lenn a mélyben is van 
egy kabin, három fiú lakhelye. 
Viszonylag mi is lenn vagyunk, 
sokat kell lépcsıznünk. 
 
 

 
A gyerekek megkezdték az iskolát, óvodát. Nagyon szeretik a tanárai-
kat. A csoportok kicsik, 5-6 gyerek van együtt. Egy hét suli után Ben-
jáminnak máris egy hetes szünet következett. Igy az elmúlt héten én 
tanítottam ıt az otthonról hozott anyagokból. 
 
Ezideig az új környezetben való tájékozódás, a számítógép beállítása 
az itteni rendszerhez, aztán szükséges dolgok beszerzése sok idıt 
elvett. Az elmúlt hétvégén pedig Benjámin 6. születésnapjára sütöt-
tem tortát, amit mindenki nagyon értékelt. A gyerekekkel 
kisvakondot néztünk (nem ismerik más országban ezt a filmet), az-
tán közösen játszottunk, ezt követıen pedig a hajós családunkkal 
(itt „K” group-nak hívják =koinónia=közösség) vacsoráztunk együtt. 

HÍREK A FÜLÖP-SZIGETEKRŐL 

ESTI GYEREKPROGRAM A HAJÓ ELİTT 
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Kabinunk nagyobb, mint a Logos2-ın volt. Péntek reggelente a K-
group itt találkozik a szobánkban reggeli áhitatra. Még jó, hogy elfé-
rünk. Aztán vasárnapra megkértek, hogy lássunk vendégül 10-12 
helybéli tinit. Aranyosak voltak, jót beszélgettünk. 
 
Minden kikötıben szolgálnak közöttünk önkéntesek is. Közöttük, 
ill. feléjük vállaltam fel szolgálatot. Itt van egy „kishúgom” (így hívják 
azt, akit patronálok). Khym 25 éves, és elsı Bibliáját 9 éves korában 
itt a Doulos-on vették a szülei. Mindig hálával és csodálattal tekintett 
erre a hajóra, most pedig örül a lehetıségnek, hogy egy rövid idıre 
idetartozhat. 
 
Majdnem elfelejtettem:  a Fülöp-szigeteken vagyunk. Elsı városunk 
Cebu volt. Ott a kikötı környéke tele volt utcagyerekekkel. Ebédre 
és vacsira rengeteg gyereket felhoztak megetetni. Mindig csodáltam 
a konyhásokat, hogy gyızik a készítést és felszolgálást. Azon azon-
ban nem csodálkozom, hogy ily módon néha kiürül a raktár. Elsı 
hetünk alatt reggelire kenyér volt, de rá nem volt semmi. És így is 
hálát adtunk, hogy kenyeret ehetünk. Ebédre és vacsira azonban 
keleti szokás szerint rizs a fı étel. 
 
Segíteni mindenütt megpróbálunk. Cebu-n pl. egy evangélizációs 
csoport kiment egy távolabbi helyre és azt találták, hogy nemsokkal 
elıtte a tőz megemésztette több család házát. Igy gyorsan, amit csak 
lehetett a hajón feladni, azt segélycsomagokba tették és kivitték a 
szükségben lévı embereknek. Egy másik csoport megismert egy vak 
házaspárt 13 éves kislányukkal. Az ı bádogházuk teteje tódott-fódott 
mőanyag zacskókból állt. Néhány embert a munkából elengedtek 

közülünk és egy elfo-
gadható tetıt raktak 
a házra, hogy leg-
alább az esıben a 
házon belül ne ázza-
nak. 
 
Február 11-én került 
sor az elsı hajózásra. 
Nagyon csendes volt 
a tenger és rövid volt 
az út (délutántól 
másnap reggelig tar-
tott). A Doulos hajó 
óceánjárónak épült, 
és a tengeren egé-
szen másképp fek-
szik, úszik, mint a 
Logos2. Azért még-
sem szeretnék nagy 
viharba kerülni! 

TENGERÉSZ MISSZIÓ 

TINI CSOPORT A CSERNUS CSALÁD KABINJÁBAN 



 

►
 M

IX
 ú

jsá
g 

20
09

. f
eb

ru
ár

 

10101010    

Most Bacolod nevő városban, a „mosoly városában” vagyunk. Itt óriási az ér-
deklıdés a hajó, a konferenciák és a könyvesbolt iránt. A könyvesboltot az elsı 
négy nap alatt 23.000 ember látogatta meg. Szeretnénk ha itt tartózkodásunk 
alatt még többen mosolyognának, mint eddig; és még többen mosolyognának a 
Krisztusban való szabadulás és megváltás feletti örömtıl! Ugye, fogsz te is 
imádkozni ezért?  
 
HADD KÖZÖLJEK EGY NÉHÁNY INFORMÁCIÓT: 
 
Interneten rendszeresen megnézheted, hol járunk, merre tartunk. Sok érdekes 
történetet találhatsz, olvashatsz (angolul). De képeket is találsz, ha rákattintasz: 
www.omships.org s ezt követıen kiválasztod a Doulos hajót. Ha érdekel, a 
Logos Hope-ot is megnézheted. İk még egy papírra várnak, s hamarosan végre 
útra kelnek!!! 
 
Nagyon köszönjük az otthon tapasztalt sok segítséget és szeretetet! S hálás a 
szívünk minden egyes imáért és anyagi támogatásért, melyek által lehetıvé vált 
ittlétünk. Isten áldjon meg gazdagon mindıtöket! 

 
SZERETETTEL: 

 
ILONA, ZSOLT, BENJÁMIN ÉS DÁNIEL 

 
BACOLOD, 2009. FEBRUÁR 19.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ui.: Éppen most kaptam a hírt e-mailben, hogy a Logos Hope ma megkapta a 
várva-várt papirost és holnap útra kelhetnek!!!! Végre elindul a szolgálatba az  
OM új hajója! Elıször Svédországba utaznak, aztán Hollandiába. Sokak imája 
kap most választ és sokak kemény munkájának eredménye az, hogy a hajó ké-
szen áll a szolgálatra. Áldott legyen az Úr ezért a nagy csodáért! 

HÍREK A FÜLÖP-SZIGETEKRŐL 

ILONA ÉS ZSOLT A VIZI GYAKORLAT VÉGÉN 
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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 Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû Ismét várjuk tehát a legjobb saját szerzésû 
dalokat! A pályamûvek 2009. április 30dalokat! A pályamûvek 2009. április 30dalokat! A pályamûvek 2009. április 30dalokat! A pályamûvek 2009. április 30----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!    
    

Üdvözlettel: 
 

A MIX újság szerkesztõsége 

DALSZERZŐ PÁLYÁZAT 
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BÖJTBE LÉPVE 

► IMPRESSZUM ► FŐSZERKESZTŐ: KHALED A. LÁSZLÓ ► MUNKATÁRSAK: 
CSÁSZÁR JUDIT, GYURKÓ DONÁT, KHALED-TÖMÖRI BOGLÁRKA, SZABÓ 
MARIANN, SZTUPKAI GERGŐ ► MEGJELENIK SZEPTEMBERTŐL JÚNIUSIG 
ÉVENTE 10 ALKALOMMAL. ► EGY SZÁM ÁRA: 250 FORINT ► ELŐFIZE-

TÉS EGY ÉVRE (A RÓZSASZÍN CSEKKEN A FŐSZERKESZTŐ NEVÉRE): 2500 
FORINT ► CÍM: 1032 BUDAPEST, KISCELLI U. 73. ► E-MAIL: 
KHALED@VIPMAIL.HU ► HONLAP: HTTP://MIX.METODISTA.HU/MIXUJSAG 

IIIINDULNDULNDULNDUL    AAAA    BÖJTBÖJTBÖJTBÖJT!!!!    
► WEB GYŰJTÉS 
 
 
 
BÖJT DEFINÍCIÓ?  
1. Az egyházi év egyik időszaka, a húsvét előtti 6 hét. 
2. Az ételtől való tartózkodás, mely a protestáns egyhá-
zakban nem kötelező, de a népi kegyességben máig 
élő (pl. nagypéntek, az úrvacsoravétel előtt) hagyo-
mányböjt. 
 
BÖJT ÉS JÉZUS 
Odamentek hozzá János tanítványai és megkérdezték: 
„Miért van az, hogy mi és a farizeusok sokat böjtölünk, 
a te tanítványaid ellenben nem böjtölnek?” Jézus így 
felelt: „Hát búsulhat a násznép, míg vele a vőle-
gény?” (Mt 9,14-15) 
 
BÖJT, MINT ERÉNY? 
A mértékletesség erényének cselekedete. Tágabb érte-
lemben minden erkölcsi meggondolásból fakadó ön-
megtagadás, főként az érzéki élvezetektől való tartóz-
kodás. Szoros értelemben az önfenntartási ösztön meg-
fékezése az evésben és ivásban. 
 
BÖJT ÉS VÁGYAK? 
Azt jelenti, hogy a magunk vágyait megtagadva felis-
merjük mindazt, ami nem Isten szerint való az életünk-
ben. 
 
BÖJT ÉS KOMORSÁG? 
„Mikor böjtöltök, ne legyetek komorak, mint a képmu-
tatók. Keserves arccal böjtölnek ugyanis, hogy 
meglássék rajtuk. Bizony mondom nektek: megkapták 
jutalmukat.” – mondja Jézus. (Mt 6,16) 
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