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Szeretettel a gyerekektől és a fiataloktól – nemcsak fiataloknak!
„Mint a hős kezében a nyilak, olyanok a serdülő ifjak.” (Zsolt 127:3‐5)

Jánoshalma – gyereknyaralás

Kőröshegy – ifinyaralás

Szentül hiszem – szentül eszem?!
„Minden szabad, de nem minden használ. Minden szabad, de nem minden épít. … Akár esztek tehát, akár isztok, bármi mást cselekesztek, mindent Isten dicsőségére
tegyetek!” (1Kor 10:23;31)
Az ifinyaraláson, az egyik áhítat alkalmával hosszú,
csoportos vita, beszélgetés folyt a fent idézett igék elejéről. Akkor arról beszélgettünk, mi az igazi szabadság,
illetve, hogy szabadok-e a keresztyének, vagy csak sokféle „kell” és „nem szabad” között élhetik az életüket. A
beszélgetés hosszú volt, de építő, és kimerítő, ezért nem
is szeretném ezeket a témákat újra boncolgatni (ha valaki kíváncsi, ifj. Uri Imréhez fordulhat, ezt az alkalmat
ő tartotta, és biztosan elmondja mire jutottunk!).
Itt most arra szeretnék kísérletet tenni, hogy bemutassam, hogy a Szentírás alapján miért látom megvalósíthatónak, hogy a teljes életünk Isten dicsőségére legyen. Ezek a gondolatok számos tanítás, beszélgetés és
csendesség alapján születtek meg bennem.
Korábban úgy gondoltam, Istennek dicsőséget szerezni csupán nagy és kegyes cselekedetekkel lehet: jótékonykodással, bizonyságtétellel, önfeláldozó tettekkel, és hasonlók. Az ilyenek valóban Isten dicsőségére
válnak, és nincs velük baj, ha hitből (Róma 14,23b) és
szeretetből fakadnak (1Kor 13,3). Sőt, az Úr azért újított meg bennünket, hogy jó tettekre törekedjünk (Titusz 2,14), és azokban járjunk, hiszen ezeket ő előre el
is készítette számunkra (Efézus 2,10).

Azonban, ha csupán a jó és „bizonyságtételbe illő”
tettek válnak Isten dicsőségére, akkor életünk nagy része ebből a szempontból hasztalan tettek sorozata. Mi a
helyzet akkor a napi rutin teendőinkkel és a kikapcsolódással töltött idővel? Ha a saját nyaramra tekintek viszsza, egyszerű, monoton munkás hétköznapokkal telt a
nagyobbik része, megtűzdelve néhány könyv olvasásával, levelezéssel, és egyéb egyszerű dolgokkal. Nem
sok munkatársamnak volt alkalmam beszélni a hitemről, az otthoni befőzésekben sem sokat segédkeztem, és
a hajléktalanok közt sem osztottam szét nagy adományokat. Másrészt a szabadsággal töltött időben sem voltak olyan különös „hősi” tettek, melyekkel dicsekedhetnék: az ifinyaraláson a legtöbb időt talán a strandon töltöttünk, emellett játszottunk, sportoltunk, ettünk és beszélgettünk az idő nagy részében. Természetesen voltak
lelki alkalmak is, amikor Jézus személyével foglalkoztunk, ilyenkor énekeltünk Istent dicsőítő énekeket is, és
imádságban is együtt voltunk – de vajon csak ez utóbbiak mutattak Isten nagyságára és bölcsességére az
egész nyaralásból? Persze kiemelhetném azt is, hogy
nyár egy másik hetében egy keresztény fesztiválon
önkénteskedtem, a Wycliffe Bibliafordítók standjánál
segédkeztem; hogy az a hetem igazi áldozat volt a nyaramból stb., stb. Én mégsem gondolom, hogy akár az
ifinyaralás, akár ez utóbb említett hetem a nyárból, kiemelkedne a többi közül. Abban a tekintetben talán
igen, hogy egy-egy lelki beszélgetésnek, és imaközös-
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donságok kibontakozzanak bennünk, (mert nem vagyunk függőségek, vagy hamis eszmék rabjai, hanem
Krisztusban szabad emberek,) akkor válunk valóban
„emberi” emberekké, vagyis olyanokká, amilyennek Isten alkotott és elképzelt bennünket. Ez pedig vitán felül
róla szól, az Ő nevének szerez dicsőséget! Az az ember
viszont, aki nincs kapcsolatban a Teremtőjével és a
Megváltóval, csupán erőlködni képes, de épp a szabadság hiánya miatt az élete csupán halvány árnyéka lehet
annak, amit Isten vele tervezett.
Így tehát a legegyszerűbb, leghétköznapibb hívő élete is bizonyságtétel, dicsőítés, és Isten magasztalása:
100%-ban. Számos bizonyságtétellel találkoztam, ahol
az evangélium erejét a megtérő személy a hívők életén
keresztül látta és értette meg, mielőtt maga is hitre jutott
volna. Nem nagy és különös tettek mutatták meg neki
milyen hatalmas Isten, hanem az, ahogy a hívők a
hétköznapi dolgaikat kezelték, vagy ahogy a családi
életüket megélték.
Talán még jobban érthető ez a gondolat, ha felismerjük, hogy a legátlagosabb hívő szülő élete is példaadó
nevelés: nem csak a szavai, az imái, vagy a kegyes szokásai, hanem az egész élete – nevelés a hitre, és a valódi
emberségre.
Életünk minden részlete példa arra, hogy milyen a
hívő élet. Sőt, tulajdonképpen nincs is „hívő élet”, sem
„hitélet”, csak élet van, ami, hogyha az Isten kezében
van, akkor a legapróbb darabkájáig – minden szóval,
mozdulattal, és gondolattal – Istent dicsőíti.
Ezzel a szemléletmóddal, remélem, igazán hálás
szívvel tudjuk majd lapozni a Manna mostani számát,
amely a fiatalok életébe és nyári élményeibe enged betekintést.

ségnek nagyobb jelentősége van az Isten országa szempontjából, mint egy egyedül elfogyasztott reggelinek,
vagy épp egy röplabda meccsnek. Egyébként viszont
minden Istenre mutat!
Az egész emberi mivoltunk, és a legapróbb emberi
tetteink is hirdetik, hogy jó, és hatalmas Istenünk van!
Az írás szerint „az Úré a föld és ami betölti, a földkerekség és minden lakója” (Zsolt 24,1) és „az egek hirdetik Isten dicsőségét, kezének munkájáról beszél a
menny… Nincs szó és nincs beszéd, hangjuk sem hallatszik, mégis eljut hangjuk az egész földre, szavuk a világ
végéig.” (Zsolt 19,2). Az egek nem énekelnek, a csillagok nem imádkoznak, nem hoznak áldozatot Istennek,
semmit sem tesznek, „csupán” rendeltetésüknek megfelelően léteznek. Ezzel azonban hirdetik, (gyenge költői
kifejezés volna, hogy „suttognak róla”, vagy „utalnak
rá”, sokkal találóbb, hogy „hirdetik”) Isten dicsőségét!
Akkor tehát mennyivel inkább a megváltott, bűneiből
megtisztult ember, csupán azzal, hogy Istennel helyreállított kapcsolatban éli az egyszerű földi életét! Mindenféle kiválóság, vagy kiemelkedő teljesítmény híján is:
az egészséges kapcsolatok, barátságok megélésével; az
Istentől kapott életpályánkkal, tehetségünkkel, és munkánkkal; a hobbinkkal, a pihenésre és kikapcsolódásra
kapott időnk okos felhasználásával, a gondviselésében
való reménységünkkel – talán gondolhatjuk, hogy
ezekkel nem az Ő nagyságát, szeretetét, mi több (ha
szabad ilyet mondani) zsenialitását hirdetjük?! Nincs
semmi kétségem efelől. Sőt, ami szintén a földi létünkhöz tartozik: a fájdalmak és veszteségek elviselésével; a
kimerültséggel, fáradsággal való küzdelemmel; a bennünk feltörő haraggal (de nem a haragtartással); a csalódásainkkal, és sikertelenségeinkkel: szintén csak azt
bizonyítjuk, hogy összetett, gondolkodó és érző; akarattal, fantáziával és alkotókészséggel bíró lények vagyunk. Ha engedjük, hogy ezek az Istentől kapott tulaj-

Horváth Ádám

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN
Imaházunkban idén nyáron is folytak/folynak felújítási
munkálatok. Ezúton tájékoztatjuk a testvéreket, hogy mik
is ezek.
1. A tetőn a kémény visszabontása, újrafalazása, fedőbetonozása, és ugyanezen munkálatok a
kémény melletti szellőzőkkel is.
2. Az Alsóhegy utcai bejáratnál az épület előtti járda felcsiszolása az udvarig (csúszásmentesítés). Folytatólag egy járdarész újrabetonozása, az ottani csatornafedél cseréje.
3. A bemerítőmedence csempéjének, mozaikfalának lebontása.
Ezt a munkálatot a gyülekezet tagjai végezték: Bencsik
István, Boda Mihály, Gyöngyösi János, Juhász Béla, Kiss
Pál, Porkoláb Sándor.

4. A bemerítőmedence felújítása. Alapvakolás, vízzáró
réteg 2x-es felhordása, váltósoros kőrakás a hátfalon.
5. Hátra van még az új üveg
beépítése, valamint burkolás az oldalfalon, a lépcsőkön és a medence
alján. Ha a megrendelt anyag megérkezik, a munkálatok akkor folytatódnak majd.
6. A bemerítőmedence melletti
és alatti helyiségek fűtéskorszerűsítése.
A felújítást Dósa Károly baptista vállalkozó és munkatársai, valamint külső fűtésszerelő vállalkozó végzi.
A bemerítőmedence felújításának várható befejezése
október közepe.
Kiss Pál házgondnok
Zsigovicsné Éva gondnok
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ISMERJÜK EGYMÁST?
Újra eltelt három év, és rövidtávú hagyományunknak megfelelően ismét a fiatalabb korosztály a „főszereplője” az idei szeptemberi újság nagyobbik részének. A gyülekezetbe rendszeresen járó gyerekekkel
és fiatalokkal készültek a mini-interjúk, és az ő élményeikbe tekinthetünk be a további írások és bizonyságtételek által. Akiket hiányolnak a testvérek, azok sajnos nem írtak. Jó olvasást!

Óvodások
Gyermeki szövetség
Drága, édes Jézusom,
Ha tudok, megjavulok.
Megígérem!

Ha rám jönne rosszaság,
Elállnék, menjen tovább.
Megígérem!

Jóságokért cserébe,
Csupán csak egyet kérek.
Megígérem!

Cicámnak tejet hagyok,
Anyukámnak puszit adok.
Megígérem!

Tanulok szeretni ám,
Szüleimet leginkább.
Megígérem!

Templomban csendben ülök,
Jocóval kibékülök.
Megígérem!

Tégedet is szeretlek,
Imát küldök szívedbe.
Megígérem!

Hadd üljek fényes öledbe,
Összes pajtásom az ölembe.
S berepüljük egy sugáron
Mindannyian Mennyországot!
Megígéred?
Szemerei Gábor

Kérdések:
1. Melyik oviba jársz, milyen csoportba? 2. Milyen elképzelésed van arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 3.
Mit szeretsz a legjobban a bibliakörön? 4. Biztos van kedves bibliai történeted. Melyik az és miért? 5. Ha van
kedves éneked, írd le a címét! 6. Mi volt a legjobb az idei nyáron?

Zsolti a Mesevár Óvodába, a
„FÜLES” csoportba jár. A
legjobban a bibliakörön játszani és
cukrot kapni szeret. Minden éneket
szeret , most a legutóbb tanultak
közül: „A bibliából azt olvassuk
Dávidról…” címűt énekli gyakran.
Az idei nyáron a legjobb az volt,
hogy
Jánoshalmára
mehetett
nyaralni, és ott jót lovagolt!

esztendők vannak. József történetét még azért is szeretem, mert olyan jó történet.
5. Kedvenc énekem az új Dávidos ének (A Bibliában
azt olvassuk Dávidról…), amelyik gyerekének és most
tanultuk Jánoshalmán a táborban. Azért szeretem, mert
van benne az a jó rész, hogy „harcolok, hej”!
6. Jó volt a Balatonban fürödni, meg Jánoshalmán a tóban (Kunfehértói tóban). Jó volt még az is, hogy mondhattunk igeverset Kati néninek. Azért szerettem még a
nyarat, mert olyan szépen sütött a nap és csiripeltek a
madarak is.

Fábián Adél

Fábián Sebestyén

1. Az Alsóhegy utcai óvodába
járok. Eddig a Zöld csoportba
jártam, most szeptembertől Barna
csoportos leszek. Legjobban a Zöld
csoportos Klári nénit (óvó néni)
szeretem.
2. Én még gondolkozom azon,
hogy mi leszek, ha nagy leszek. Arra gondolok, hogy Biblia-fordító leszek.
3.A bibliakörön legjobban azt szeretem, hogy történeteket mondanak. Még szeretem azt is, hogy az elején, mikor még sokan nincsenek ott, lehet játszani.
4. A kedvenc bibliai történetem József története, azért,
mert abba Józsefnek eszébe jut, hogy azért küldte el Isten, hogy segítsen az ott élő embereknek, mikor a szűk

1. A Barna csoportba járok, az Alsóhegy utcai óvodába. A csoportomat azért nem szeretem, mert
senki sem játszik velem. Csak egy
barátom van, Eszter.
2. Ha felnőtt leszek, megmondom
mi leszek. Az leszek, hogy rendőr.
Kertész is leszek.
3. Szeretem, amikor énekelünk és
amikor csendben vagyunk. A mesélést is szeretem.
4. Dávid és Góliát története a kedvencem.
5. Az új Dávidos ének a kedvencem. (A Bibliában azt
olvassuk Dávidról…) A vége jutott eszembe, amikor
mondjuk, hej!
6. Nem tudom. Jó volt fürödni a Balatonban, meg a tóban is. (Kunfehértói tóban)

Boda Zsolt
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Általános iskolások kérdései:
1. Melyik iskolába jársz és hányadik osztályba? 2. Melyek a kedvenc tantárgyaid? 3. Milyen elképzelésed van
arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 4. Mit csinálsz szívesen szabadidődben? 5. Mit szeretsz a legjobban a
bibliakörön? 6. Biztos van kedves bibliai történeted. Melyik az és miért? 7. Ha van kedves éneked, írd le a
címét! 8. Mi volt a legjobb az idei nyáron, és miért?

Kisiskolások

Hegyezem
Harsogó világ zaján
Bármennyire fülelek,
Nem hallom Isten szavát.

Kihegyezem a fülem,
Meghalljam az égi neszt,
De az még inkább süket.

Ám most lelkem hegyezem,
És egyszerre szelíden
Beszél hozzám Istenem.
Szemerei Gábor

Ádány Barnabás

7. A kedvenc énekem: „Mikor még semmi nem létezett…”
8. Az idén nyáron két dolog is a „legjobb” volt nekem.
Az egyik legjobb az volt, hogy átmehettem a legjobb
barátnőmhöz. Nála medencében fürödtünk, sokat beszélgettünk és nevettünk együtt. A másik legjobb pedig
a Jánoshalmai tábor volt, ahol nagyon jó volt a társaság,
sokat énekeltünk, activityztünk, és este sokat játszottunk. Nagyon élveztem az angyalkázást (egymás megajándékozása) és azt is, hogy kaptunk sok-sok gumicukrot.

1. A Nádasdy Kálmán Általános
Iskolába járok és most megyek
másodikba.
2. Rajz.
3. Most még nem tudom…
4. Legózok, biciklizek, Minecraftozok.
5. Ragasztgatni és rajzolni, játékokat játszani.
6. A Mózes és az égő csipkebokor, és amikor kettéválik
a tenger – mert az olyan jó!
7. A Bibliában azt olvassuk Dávidról…
8. Amikor utaztunk Amerikában, mert szép tájakat láttunk és jó volt megnézni a gejzíreket.

Zsigovics Dorina
1. Ádám Jenő Általános Iskola
(Köbölkút u.), 4. osztály.
2. Nyelvtan, testnevelés, ének.
3. Állatgondozó.
4. Görkorcsolyázok, biciklizek,
tv-t nézek, számítógépezek, olvasok.
5. A beszélgetést, és a történeteket.
6. Nóé története. Azért, mert
kitartott az Úr mellett. Engedelmeskedett.
7. Mindig az, amit éppen hallgatok. :-) Most ez: Terád
vár egy szép ország.
8. A táborok, mert jó közösségben lehettem.

Uri Boglárka
1. A solymári Hunyadi Mátyás
Általános Iskolába járok. Most
leszek 4. osztályos.
2. A kedvenc tantárgyam a rajz és
a magyar.
3. Még nem tudom.
4. Szívesen játszom együtt a
barátnőimmel
az
interneten.
Nyuszizni is szeretek.
5. A társaságot szeretem a legjobban.
6. Kedvenc bibliai történetem Jézus megfeszítése, mert
jó tudni, hogy valaki meghalt az én bűneimért is.
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Nagyiskolások
Valaki
Én úgy lennék valaki!
De nem hírnévre vágyom,
Legyen híres az, aki
Uralja a világot!

Lennék csak aprócska fény!
Az emberek jókedve,
Őszinte és tiszta lény,
Csak jóra törekedve!

Ha én tényleg így élnék,
Lenne ám dicső élet…
De még jobb, hogy én lennék
Az Isten szemefénye!
Szemerei Gábor

órát nem nagyon szeretem, mert általában unatkozni
szoktam)
3. Én most legjobban sebészorvos szeretnék lenni a magyar honvédségnél, ha Isten is úgy akarja, akkor remélem az is leszek.
4. Én legjobban barkácsolni, olvasni és játszani szeretek, amikor lehet.
5. Nekem a bibliakörökön az tetszik a legjobban, amikor Ószövetségi történetekről tanulunk.
6. Őszintén a legkedvesebb bibliai történetem az
1Sámuel 17-ben van megírva: Amikor a kicsi és fiatal
Dávid Isten segítségével legyőzi a nagy, erős, félelmetes és harcedzett Góliátot, ez pedig jó példát mutat nekünk abban, hogy Isten segítségével nincsen lehetetlen.
(Másrészt, pedig vannak benne katonák)
7. Szerintem (majdnem) minden ének szép, ami keresztyén, így nekem nincsen kedvenc énekem.
8. Nekem idén nyáron a táborok tetszettek a legjobban.

Ádány Zsófia
1. Az Őrmezei Általános iskolába
járok, és 6. osztályba megyek.
2. Szeretem a matematikát, és a
testnevelést.
3. Valamilyen mérnök, és lakberendező szeretnék lenni, de még
pontosan nem tudom.
4. A nyuszimmal játszani,
kézműveskedni, számítógépezni.
5. Legjobban a beszélgetéseket.
7. Sok éneket szeretek, de talán az Egykor oly kedvest a
legjobban.
8. Jánoshalma, mert jókat játszottunk. és jók voltak a
programok is.
Ádány Máté
1. A budafoki Kossuth Lajos
Kéttannyelvű Általános Iskolába
fogok járni, 7. osztályba.
2. Matematika.
3. Közgazdász.
4. Számítógépezek.
5. Hogy közösségben tanulunk Istenről.
6. Amikor Saul próbálja megölni
Dávidot. Isten megmutatja, hogy aki kedves számára,
azt megóvja bármilyen bajtól.
7. Egykor oly kedves…
8. Az utazásunk az Egyesült Államokban.

Zsigovics Benjámin
1. Ádám Jenő Fenntartói Gyakorló Általános Iskola 8/Z
2. Testnevelés, technika, matek.
3. Építészmérnök szeretnék lenni.
4. Sportolok, pontosabban görkorcsolyázok
5. Azt, amikor színdarabot
adunk elő.
6. Dávid és Góliát története a
kedvencem, mert voltak Dávidnál nagyobb és erősebb
emberek, Isten mégis Dávidot, a legkisebb fiút választotta ki, hogy megmutassa a filiszteusoknak, hogy nála
nem számít a méret, csak a hit.
7. Pintér Béla – Minden nap.
8. Nekem a tóalmási Élet Szava tábor tetszett a legjobban, mert jók voltak a programok, jó volt a közösség.
Volt választható foglalkozás, én a dics-golfra mentem.
De a jánoshalmi gyereknyaraláson is jól éreztem magam. Ott sokat beszélgettünk és játszottunk.

Uri Benjámin
1. Én jelenleg a Hunyadi Mátyás
Német Nemzetiségi Általános Iskola Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Egységes Pedagógiai Szakszolgálat nevű iskola 8/b
osztályos tanulója vagyok.
2. Szerintem a legjobb tantárgyak
(amik a kedvenceim) a biológia és
a történelem ebben a sorrendben.
(egyébként a legjobb óra az
osztályfőnöki óra, mert nem szoktunk dolgozat írni és
semmit nem kell csinálni, viszont én az osztályfőnöki
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Középiskolások

Kamaszság
Hányszor vagyok én bökős
kaktusz,
Nincsen szüleimmel
kontaktus,
Mert bezárkóztam.
Simogatnának, bökölődöm,
És visszahúzódnak az ősök,
Tinédzser lettem.
Talán majd megérek
úgy egyszer,
Szúrós tüskéimet levedlem,
És felnőtt leszek.

A tüskefészkemből nem látom:
Szüleim, ti mindig csodáltok,
Bocsássatok meg!

Ez éltet. Megértő szeretet.
Ez viszi le majd tüskéimet.
Így tán felnövök.

Bökdösődöm az egész világot,
Kamasz természetem világol,
Bár él virágom.

Színes folt az Isten kertjében,
Természetes,
hogy
most
tüskékkel,
Lassan nyílok.

Kedves világ! Tudd, csak azt
várom,
Szemeddel simogasd virágom!
Csak arra vágyom.

Újra látni fogom majd akkor,
Érezni, amit most alig tudok:
Értékes vagyok.

Szemerei Gábor

Kérdések:
Melyik iskolába jársz és hányadik osztályba? 2. Melyek a kedvenc tantárgyaid? 3. Milyen elképzelésed van
arról, hogy mi leszel, ha nagy leszel? 4. Mit csinálsz szívesen szabadidődben? 5. Mit szeretsz a legjobban az
ifiben? 6. Írd le a kedves igeversedet, és hogy miért az! 7. Ha van kedves éneked, írd le a címét, és hogy miért az! 8. Mi volt a legjobb az idei nyáron, és miért?

Ádány Anna

6. Ézsaiás 41:10: „Ne félj, mert én veled vagyok, ne
csüggedj, mert én vagyok Istened! Megerősítlek, meg is
segítlek, sőt győzelmes jobbommal támogatlak.”
Azért szeretem ezt az igeverset, mert az a tény, hogy Isten mindig velünk van és megsegít minket, jó érzéssel
és hálával tölt el.
7. Ez egy nehéz kérdés, mert nagyon sok ének van, amit
szeretek. Egyik kedvencem a „Lelkem áldd az Urat”
kezdetű ének, ami azért különleges nekem, mert először
angolul hallottam abban az imaházban, ahová jártunk
kint, az USA-ban.
8. Az ifinyaralás. Nagyon jól éreztem magam, mert jó
társaság gyűlt össze, és nagyon jó beszélgetéseink voltak.

1. Fasori Evangélikus Gimnázium
9. osztály
2. Biológia.
3. Állatokkal szeretnék foglalkozni,
de még nem tudom, hogy milyen
szakmában.
4. Barátokkal, családdal vagyok, állatokkal foglalkozok.
5. A társaságot.
6. „Mindenkor örüljetek, szüntelenül imádkozzatok,
mindenért hálát adjatok.” (1Thessz 5:16-18)
8. Az ifinyaralás.
Ádány Rebeka

Ádány Balázs

1. Az Eötvös József Gimnáziumba
járok 9. osztályba.
2. Kedvenc tantárgyam a történelem.
3. Még nem tudom… ☺
4. Nagyon szeretek olvasni és filmeket nézni.
5. A társaságot és azt, hogy a sok
nevetés és hülyéskedés mellett komoly témákról is tudunk és szoktunk

1. Az Illyés Gyula Gimnázium és
Közgazdasági Szakközépiskola 9/c
osztályába járok.
2. A kedvenc tantárgyamnak azért
nem mondanám, de az angolt szeretem.
3. Pontosan még nem tudom, hogy
mi szeretnék lenni, de valami sporttal kapcsolatos dologgal foglalkoz-

beszélgetni.

nék szívesen.
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4. Legszívesebben eszem és alszom (erre remek lehetőséget ad a szünet). Ezek mellett szívesen olvasok, biciklizem, és megyek az erdőbe túrázni.
5. Az ifis ismerőseim is emberek, mégis azt szeretem
bennük, hogy mások, mint a korosztályukból való fiatalok. Erre a korosztályra eléggé (de lehet, hogy más korosztályokra is) jellemző az önközpontúság. Ez sokféleképpen megnyilvánul, leggyakrabban: másokra taposás
(és így előnyök szerzése akár kapcsolatok terén, akár
más területeken), vagy az ítélkezés, mások lenézése
formájában jelentkezik (tapasztalataim szerint, saját viselkedésemet is megfigyelve). Ebben mások a keresztények. Nem azt akarom állítani, hogy teljesen tiszták ettől, de a hangsúly mégis a szeretetük kifejezésére tevődik.
6. Van több kedves igeversem. Mégis azok a legkedvesebbek, amelyek pillanatnyilag sokat jelentenek nekem,
hozzám szólnak. Egyik ilyen a
János 14:21: „Aki ismeri
parancsaimat
és
engedelmeskedik nekem, az
szeret engem igazán! Aki pedig
engem szeret, azt Atyám is
szereti, és én is szeretem —
ezért megmutatom és kijelentem
neki magamat, hogy igazán
megismerjen engem.” (EF)
7. A kedvenc énekem: Csak Krisztusban… A szövege
miatt ez a kedvencem. Ez egy „újabb” ének (ezért az első versszakát leírom):
„Csak Krisztusban kaptam reményt,
Új örömet, új életcélt.
Őrá mindig számíthatok,
Bármilyen nagy próbát kapok.
Szerelme lángja égig ér,
Békéje mélyebb tengernél.
Hű pártfogóm, Ő mindenem,
Nagy szeretettel véd engem.”
8. A legjobb élményem az idei nyáron az ifinyaralás
volt. Itt sokat nevethettünk együtt, és olyan dologra is
rámutatott Isten, aminek az életemben nem kéne, hogy
helye legyen.

4. Szabadidőmben sok mindent csinálok szívesen, például szeretek sportolni, játszani a barátokkal számítógépen, moziba menni vagy csak otthon filmet nézni.
5. Legjobban a társaságot szeretem, az ifibe sok jófej
ember jár, akikkel sokat lehet nevetni, de ugyanakkor
komolyabban is lehet beszélgetni velük. Sok jó élményem van az ifivel.
7. Sok éneket szeretek, ezért nem tudok választani.
8. Az ifinyaralást mondanám a legjobbnak az idei nyáron, mert nagyon jól meg volt szervezve, sokat tudtunk
játszani, és fürdeni a Balatonban, emellett persze az áhítatok és az éneklések is nagyon jók voltak. Nagyon jól
éreztem magam.
Boda Péter
1. A Széchenyi István Gimnáziumba járok, idén leszek 11.-es de
még 2 évem van érettségiig, mert
0.-ba mentem angol nyelvi előkészítőbe, így az első évemben
majdnem csak angolt tanultam
heti 12 órában és szinten tartó
óráim voltak magyarból,
matekból, töriből és más
tantárgyakból.
2. Kedvenc tantárgyaim a kémia, fizika és matek.
3. Az biztos, hogy tovább szeretnék tanulni. De hogy
mi szeretnék lenni, azt még nem tudom pontosan, de talán hangtechnikus. De nem biztos!
4. Szabadidőmben vagy otthon segítek vagy barátokkal
focizok vagy számítógépen levelezek barátokkal.
5. Az ifiben a jó közösséget, a barátokat és hogy mindig
segítenek imában és ez nagyon jó. Na persze az
ifinyaralás se a legrosszabb dolog! ☺
6. Ézsaiás 40:29-31: „Erőt ad a megfáradtnak, és az
erőtlent nagyon erőssé teszi. Elfáradnak és ellankadnak
az ifjak, még a legkiválóbbak is megbotlanak. De akik
az ÚRban bíznak, erejük megújul, szárnyra kelnek, mint
a sasok, futnak, és nem lankadnak meg, járnak, és nem
fáradnak el.”
Mert ebből tudom, hogy ha lelkileg elfáradok, akkor Istenre számíthatok és ő új erőt add.
7. Sok éneket szeretek, nehéz eldönteni, hogy melyik a
kedvenc énekem, de talán amit legjobban szeretek, az a
Rejts most el c. ének
8. Ez nehéz kérdés. De az biztos, hogy az volt az egyik
legjobb, hogy szünet volt és nem kellett iskolába menni.
A másik az ifinyaralás volt, ahol a közösség nagyon jó
volt, beszélgethetünk és Isten dolgairól volt szó.

Tóth Dorottya
1.
Az
Újbudai
Speciális
Szakiskolába járok, 1 éves virágkötő vagyok.
2. Magyar, egészségtan, angol,
testnevelés.
3. Virágkötő leszek, ha nagy leszek
4. Számítógépezés, zenehallgatás,
tv-nézés, kirándulás.
5. Még nem voltam az ifiben, de
szeretnék majd menni.
6. „Az Úr az én pásztorom, nem szűkölködöm....”
(Zsolt 23) Eddigi rövid életemben gyakran megtapasz-

ifj. Uri Imre
1. A Baár-Madas Református Gimnáziumba járok, most
leszek 10.-es.
2. Kedvenc tantárgyaim a biológia és a matek.
3. (Ember)orvos szeretnék lenni.
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lentenek nekem, és segítenek, hogy megmaradjak a hitben.
6. „Egykor igyekeztem a Törvényt megtartani, és ilyen
módon kiérdemelni, hogy Isten elfogadjon engem – ezzel azonban kudarcot vallottam. Most viszont arra törekszem, hogy egyre jobban megismerjem Krisztust, és
hogy megtapasztaljam azt az erőt, amellyel Isten feltámasztotta őt a halálból. Azt kívánom, hogy egyre jobban átváltozzam, és hasonlítsak hozzá, közösséget vállalva Krisztussal a szenvedéseiben is, egészen a halálig.
Mindezt pedig abban a reményben teszem, hogy én is
részt fogok venni a halottak közül való feltámadásban.”
(Fil 3:9-11)
7. Idén a Közép-magyarországi baptista táborban és az
ifinyaraláson is sokszor énekeltük a „Lelkem áldd az
Urat” című éneket. Ezt már előtte angolul sokat hallottam, és már akkor is nagyon tetszett. Nagyon örültem,
mikor megtudtam, hogy magyarra is lefordították.
8. Nehéz választani, de talán a Csillagpontot emelném
ki, mint nyári élményt. Ez egy református találkozó,
amelyre két évente kerül sor. Két osztálytársammal
mentem el, akikkel nagyon jól éreztem magam.

taltam, hogy Isten vezetése, őrzése és segítsége nélkül
semmi sem alakulhatott volna jól.
7. Vezess, Jézusunk. Azért szeretem ezt az éneket, mert
a nagypapám kiskoromban ezt énekelte nekem altatódalnak. Meg amikor kezdtem felcseperedni, akkor már
csak dúdolta. Nekem Jézus segítsége nélkül elképzelhetetlen lenne.
8. A legkedvesebb nyári emlékem az volt, amikor Papp
Viola és Simon Dávid menyegzőjén segíthettem feldíszíteni a budafoki imaházat.
Sonkoly Anna
1. A Baár-Madas Református
Gimnáziumba járok, most leszek
12. osztályos.
2. Az angol.
3. Valószínűleg irodai jellegű
munkát szeretnék.
4. Nem igazán szeretek egyedül
lenni, mert általában nem tudom
lekötni magam. Így inkább az ifivel vagy más barátaimmal töltöm az időm, próbálok minél több programot
beszervezni magamnak.
5. A közösséget. Azt szeretem legjobban az ifiben, hogy
tudom, hogy szeretnek. ☺ Ezek a barátságok sokat je-

Egyetemisták

Hit és hit
Istenem!
Komoly felnőtt a hitem.
Csimpaszkodva átölel,
Húzza-vonja a kezed,
Ugrom, hogy felérjelek,
Nyafogok éjjeleket.

Istenem!
Gyermeki lett hitem már.
Nem csimpaszkodom Terád,
Nem nyafogok éjjen át,
Tudom, ha elengedlek,
Maradsz mindig mellettem.
Szemerei Gábor

Kérdések:
1. Melyik egyetemre/főiskolára jársz? Miért ide jelentkeztél? 2. Hasznosnak érzed-e azt, amit tanulsz? 3. Milyen pályán képzeled el magadat? 4. Mit szeretsz a legjobban az ifiben? 5. Mit csinálsz szívesen szabadidődben? 6. Ha van kedves éneked, írd le a címét, és hogy miért az! 7. Íme, négy igevers. Válassz ki egyet közülük, amelyik legjobban megfogja a szívedet, és írd le, hogy mit jelent a számodra!
a., „Zúzódások, sebek tisztítanak meg a gonoszságtól, és a test belsejében is érzett csapások.” (Péld 20,30)
b., „… de mindent vizsgáljatok meg: a jót tartsátok meg, a gonosz minden fajtájától tartózkodjatok.” (1Thesz
5:21,22)
c., „A zsidóknak olyanná lettem, mint aki zsidó, hogy megnyerjem a zsidókat; a törvény uralma alatt levőknek,
mint a törvény uralma alatt levő - pedig én magam nem vagyok a törvény uralma alatt -, hogy megnyerjem a törvény uralma alatt levőket. A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül, hanem Krisztus törvénye szerint élek -, hogy megnyerjem a törvény nélkülieket. Az erőtleneknek erőtlenné lettem, hogy megnyerjem az erőtleneket: mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” (1Kor 9:20-22)
d., „… félelemmel és rettegéssel munkáljátok üdvösségeteket” (Fil 2,12)
8. Mi volt a legjobb az idei nyáron, és miért?
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Zsigovics Virág

Ádány Szilvia

1. Idén szeptemberben kezdem
meg tanulmányaimat az ELTE
Természettudományi
Karán.
Matek-kémia
osztatlan
tanári
képzésen veszek részt. Egy nagy
csoda számomra, hogy felvettek
ide és az idáig vezető úton Isten
rengeteg dologra tanított engem.
Főként arra, hogy bízzak Benne,
hiszen nem a körülményektől vagy az én erőmtől függ
az, hogy Ő cselekszik-e.
Mindig is nagy vágyam volt, hogy tanár legyek és végül
az Úr is megmutatta, hogy ezen a pályán akar látni,
ezért jelentkeztem ide.
2. Izgatottan várom már a pedagógiával és pszichológiával kapcsolatos óráimat, amiken biztos sok hasznos
dolgot fogok tanulni a későbbiekre nézve.
3. Egyelőre általános iskolai tanárként képzelem el magam, de még van 3 évem, hogy eldöntsem, pontosan hol
is szeretnék tanítani.
4. Szeretem nagyon, hogy nyitottak és összetartóak vagyunk. Mindig van kihez fordulnom a problémáimmal,
legyen az lelki, vagy bármi más. „Sokfélék vagyunk,
de Krisztusban egyek.”
5. Szabadidőmben sokat zongorázom és szívesen vagyok a barátaimmal. Tanév közben keddenként szoktam
járni a Wesselényi utcába a közösifi alkalmakra. Ezeket
nagyon szeretem, például mert találkozhatok azokkal a
barátaimmal is, akik más gyülekezetbe járnak.
6. Nehéz a választás. Sok kedvenc énekem van, de ami
talán mostanság a legközelebb áll a szívemhez az a
Mindenem Tiéd kezdetű ének. A címe elárulja miről is
szól. A felvételi időszakában sokszor segített, mikor
eszembe jutott a szövege.
7. Ezt az igét választottam: 1Kor 9:20-22. Örülök, hogy
ezt az igerészt is lehetett választani, ugyanis nagyon
foglalkoztat ez a téma az utóbbi időben. A nem hívő,
nem keresztény hátterű barátaim néha látják rajtam a
túlzott „vallásoskodást”, ami elriaszthatja őket Istentől.
Ezalatt például a külsőségek előtérbe helyezését értem.
A keresztyénség pedig nem ebből áll. „A törvény nélkülieknek törvény nélkülivé lettem - pedig nem vagyok Isten törvénye nélkül.” Még csak tanulom, hogy mit is jelent a gyakorlatban ez az ige. Mindenesetre szeretném,
ha a barátaim azt látnák, hogy az életem nemcsak törvényekből áll, és a keresztyén élet nemcsak a szabályokról szól, hanem szeretnék mindenkinek mindenné
lenni, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.
8. Az idei nyárban a legjobb egyértelműen egy SMS
volt, amit július 24-én kaptam, és azóta is őrzöm. Ez állt
benne: „Elérte a(z) ELTE PPK osztatlan tanári (10 félév
(kémiatanár;
matematikatanár))
ponthatárát.”
HALLELUJA!

1.
Az
Eötvös
Loránd
Tudományegyetem amerikai tanulmányok alapszakára és magyar
mellékszakára járok. Azért ide
jelentkeztem, mert nem volt jobb
ötletem, angolból meg jó vagyok –
hátha tudok kezdeni valamit ezzel.
2. Nagyrészt hasznosnak érzem.
3. Mivel tanári diplomát tervezek
szerezni, ezért vagy tanár leszek, vagy nem.
5. Kedvencem a semmittevés…
6. Gárdonyi Zoltán: Dicsérő ének – rendkívül sokszínű
darab, rengeteg zenei lehetőséggel, és az orgonakíséret
egyszerűen fantasztikus.
7. Inkább egy másik igeverset írnék: „Tollaival betakar
téged, szárnyai alatt oltalmat találsz, pajzs és páncél a
hűsége.” (Zsolt 91,4) Jó tudni, hogy Isten akkor is szeret, amikor mindenki más utál.
8. Idén júniusban menyasszony lettem, és a nyár nagy
részét a vőlegényemmel, Edivel töltöttem – egyértelműen ez volt a legjobb a nyárban.
Gajdács Rebeka
1. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Igazgatásszervező
szakára járok. Nagyon sokat
imádkoztam,
hogy
melyik
egyetemre menjek, és a jelentkezés
előtt pár héttel az egyik barátnőm
megkeresett,
hogy
nyitottak
államilag támogatott helyeket igazgatásszervező szakon, és hogy
szerinte ez nekem való lenne. Nekem is megtetszett ez a szak, és meg
is jelöltem első helyen és hála az Úrnak fel is vettek.
2. Hasznosnak tartom, amit tanulok, és számomra érdekes is. Igazából tanulmányaim során a közigazgatást
ismerhetem meg jobban, tanulok például: közigazgatási
jogot, közigazgatási történelmet, közigazgatási urbanisztikát, politológiát, eljárásjogot.
3. Az alapképzés után, még szeretnék elvégezni egy
mesterképzést is. Úgy gondolom, utána a közigazgatásban szeretnék elhelyezkedni.
4. Nem is tudom, szinte mindent szeretek az ifiben. ☺
Szeretem, hogy egy nagyon jó közösség, és nagyon szeretek velük együtt lenni.
5. A szabadidőmet legszívesebben a szeretteimmel töltöm.
6. A kedvenc énekem, egy ifjúsági ének, az Állok.
Azért szeretem, mert arról szól, hogy kitárjuk a szívünket Jézusnak, aki értünk szenvedett, és megvalljuk,
hogy az övéi vagyunk.
7. Az 1Kor 9:20-22 igeverset választottam, mert ebben
benne van, hogy fontos, hogy minél több embert nyer9

M A N N A
jünk meg Krisztusnak, és hogy ehhez eszköz lehet az,
hogy empatikusan fordulunk hozzájuk.
8. Az idei nyaram nagyon áldott volt. Részt vehettem az
Egyházzenei tanfolyamon, a gyereknyaraláson és az
ifinyaraláson is. Nagyon jól éreztem magam mindegyiken. Az egyik kedvenc élményem az ifinyaralásról a
szerdai nap, ami egy hűvös, esős nap volt, nem tudtunk
lemenni a strandra sem, ennek ellenére nagyon jól éreztük magunkat, együtt játszottunk, beszélgettünk és nagyon sokat nevettünk.
Detki Fanni
1. Az angliai Redcliffe College-ba
járok, mert Isten oda vezetett. Ő
úgy gondolta, hogy ebben az
iskolában sajátíthatom el a
jövőbeli misszióhoz szükséges
tudást és tapasztalatokat és én
megbíztam Benne. ☺
2. Nagyon! Például az első szemeszterben megtanultam prezentációt tartani: ezt a tudást már a kenyai utam előtt fel
tudtam használni. De minden tartárgyamnak látom a
szükségességét a jövőre nézve: ógörög (bibliafordítóként nem árt), szellemi formálódás, csapatépítés, világvallások…
3. Ez a kérdés számomra meglehetősen könnyen megválaszolható, viszont ez a pálya csak Isten erejével lesz
teljesíthető: bibliafordító misszionárius leszek Afrikában. ☺
4. A legjobban azt szeretem bennük, hogy szeretik Istent és neki tetszően akarnak élni. De nem elhanyagolható tényező az sem, hogy nagyon befogadóak, jó a
humorérzékük, és mellettük teljesen önmagam tudok
lenni. ☺ (nevetés)
5. Legszívesebben a barátaimmal vagyok, legyen az beszélgetés, játék, filmezés vagy sport. Nagyon-nagyon
szeretek olvasni, de ehhez nem sokszor jutok hozzá,
mert a társasági életet mindig előnyben részesítem…
6. Hát nagyon sok van… Szóval elmondom az egyik
kedvencemet: A mennyben fenn a trónusnál. Egyrészt
nagyon személyessé teszi Jézus kereszthalálát: „megváltód vagyok.”, másrészt emlékeztet arra, hogy „nincs
tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen,
akik a Krisztus Jézusban vannak.” (Róma 8:1) Egyébként legtöbbször angol dicsőítő-dalokat szoktam hallgatni.
7. Péld 20,30 Az elmúlt egy évben nagyon sok nehézségen kellett keresztülmennem főleg a kenyai utam során ahol lelki, szellemi és testi megpróbáltatások értek.
Olyan volt, mint amikor az ötvös betartja az ezüstöt a
tűz közepébe, hogy megtisztítsa a nem oda illő dolgoktól. Jó látni, hogy Isten munkálkodik az életemben (még
ha ez nem fájdalom-mentes is), mert tudom, hogy végeredményben jobban vissza fogom tükrözni Őt és hi-
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szem, hogy „akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.” (Róm 8,28)
8. Nem tudom sorrendbe tenni az eseményeket, de az
ifinyaralás és hollandiai konferencia állnak a dobogón.
Mindkét eseményen szólt hozzám Isten, nagyszerű emberekkel voltam körülvéve, voltak kihagyhatatlan beszélgetéseim, sokat szórakoztam és iszonyúan jól éreztem magam. ☺
Mikolics Anikó
1. A Szent István Egyetemre járok
környezetmérnöki szakra. Most
kezdem a második évet. Igazság
szerint a jelentkezési lapon ezt
harmadikként, vagyis utolsóként
jelöltem meg. Ez volt az úgymond
biztonsági tartalék. Ha minden
kötél
szakadna.
Amikor
jelentkezni kellett nem akartam
harmadikat megjelölni először.
Anyukám mondta, hogy mindenképpen 9000 Ft-ot fizetünk. Akkor is ha kettőt, s akkor is ha hármat jelölök
meg. Így felcsaptam a felvételi tájékoztató könyvet és
szinte random írtam be ezt. Hogy miért? Társszakmája
az én eredeti kívánságomnak, ami a biomérnöki volt. S
mert vonzó volt a gondolat. De igazából nem akartam
ide menni. De az Úr jól megviccelt. Tudtam, hogy fel
fognak venni. Ígéretet kaptam rá Istentől. (Ekkor épp
szakmát tanultam.) Az első helyről, ami a BME volt lecsúsztam, mert nem volt elég pontom. A másodiknak a
pontszámát felvitték 60 ponttal. És a Szent Istvánét pedig pont ugyanennyivel levitték. Hát ez volt az Úr vicce
felém. Pont úgy alakította a pontszámokat, hogy véletlenül se kerülhessek máshova. És igazából örülök neki.
Nagyon szeretek itt lenni. Élvezem azt, amit tanulhatok,
s érdekel is! Hálás vagyok, amiért ennyire egyértelműen vezetett az Úr!
2. Nagyon! Mindig is érdekelt a körülöttem lévő természet. Annak váltakozása, s megvédése! Csodálatos felfedezéseket élek meg az egyetemen. A legutolsó még
mindig a szívemben él. Majdnem 200 növényt kellett
megtanulnunk év végén. Magyarul-latinul a nevét, őshonos helyét, betegségeit...stb. Hatalmas rácsodálkozásom volt Isten munkájára, hogy milyen gyönyörű és
sokszínű világot teremtett!
3. Ezen. Nem tudok más pályát elképzelni, mint hogy
környezetmérnökként dolgozom! Nem véletlenül helyezett ide az Úr! Hát ki vagyok én, hogy ezt megpróbáljam megakadályozni! Persze még egy év van a szakosodásig! De hiszem, hogy az Úr vezetni fog abban is.
☺
4. A szeretetüket! Tudom, most ez furán hangozhat, de
azt a szeretetet, amit tőlük kapok, sehol máshol nem tapasztaltam életemben! Akik az Úrral járnak, valahogy
máshogy szeretnek! És ez vonz engem. Mikor depreszszióba esek és semmi kedvem közösségben lenni, (pedig pont ekkor lenne a legnagyobb szükségem rá) va10
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lami mindig rávesz, menjek el. És lehet, hogy egész végig morogni fogok, lehet, hogy nem tudok semmi más
számára építőt tenni, de én épülök közben. Eddig akárhányszor mentem így el pénteken az ifibe, a vége mindig az lett, hogy hazafelé már sokkal jobb kedvem volt.
Amikor ott vagyok, tudom, hogy nem vagyok egyedül.
Ők is megharcolják minden nap a hit harcaikat. Amikor
körbe nézek sok kis, de eltökélt és örökké kitartó harcost látok, akik ha kell térden állva vívják meg a háborút. AMIT MÁR AZ ÚR JÉZUS MEGNYERT! Hát én
ezért szeretek ifibe járni! Ezért tudok mindnyájukra felnézni! És ezért szeretem őket annyira. Mindannyiukat!
Azokat, akiket ritkán látunk, azokat, akik rendszeresen
járnak, s azokat is, akik egykor jártak. Az Úr szeretetével szeretni, ennél nincs nagyobb csoda számomra.
5. Hűha! Rajzolok, írok, olvasok. Általában ez a három.
Szoktam még filmet is nézni, de azt nem rendszeresen.
És természetesen a barátaimmal vagyok.
6. A legkedvesebb énekem az, amit Virágtól kaptam a
megtérésem után. Ez a Hitben járok. Egy életre megmaradt, ahogy ott ültem a széken énekeltünk, majd Virág
odaszólt nekem, hogy Anikó, ez a te dalod, az Úr neked
küldi! Még most is elpityeredek, pedig már hányszor lefutott ez az emlék a fejemben. És még rengeteg ilyen
apró emlékem van dicsőítésekről, amikor kaptam egyegy éneket az Úrtól a testvéreimen keresztül. Másik
kedvenc dalom a tavalyi Baptista Nagytáborból volt. A
himnuszt énekeltük (nem a magyar himnuszt! ez a dalnak a címe!), mikor is a dal végén Dani odafordult hozzám és megdicsért. Azt mondta, tetszik, ahogy dicsérem
az Urat. Hatalmas visszajelzés volt ez ott nekem. Addig
bár úgy voltam vele, nem érdekel ki mit gondol, kicsit
féltem úgy dicsérni az Urat, ahogy a szívem mutatta. De
innentől kezdve teljesen felszabadultam e félelem alól.
Még egyet megosztanék veletek, ez pedig a Látom az
élő Jézust. Ezt épp most, az ifi táborban kaptam. Még
pedig Fanni által. Énekeltük ezt a dalt egymás mellett
és egymásra néztünk s teli torokból nevetve és ujjongva
énekeltünk tovább. Ez számomra olyan meghatározó
volt. Nem tudnék a három dal közül választani. Szeretem ezeket a dalokat és sokat jelentenek.
7. 1Kor 9:20-22. Nekem ez az igevers tetszik a legjobban. Nem titkolom, azért, mert az evangélizáció is pont
ilyen. Hosszú távon csak akkor tudod elmondani az Úr
hatalmas kegyelmét a másiknak és akkor fogja tudni
megérteni és a szívébe fogadni, ha megérted az ő élethelyzetét. Ha bele tudok helyezkedni az adott élethelyzetébe. Megértem őt amennyire csak lehet. A lehető
legnagyobb empátiával fordulok felé. S megpróbálom
elmondani neki, hogy Isten teljesen mértékben átélte az
Ő helyzetét is. Megérti őt. És szeretné, ha egy jobb, tökéletesebb, s szeretetben teljes életet adhatna neki.
Számomra Pál példa. Példa, hogy hogyan kell Jézus útját járni, s hirdetni az Ő nagy kegyelmét!
8. ☺ Ez nem titok, az ifinyaralás! Rengeteget fejlődtem
az alatt az egy hét alatt. Rengeteg mindent kaptam, s
sok mindent tehettem le az Úr elé. Talán a legmeghatá-
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rozóbb az volt számomra, hogy végre ismét letehettem
a dohányzást. Sajnos már nagyon rég megtanultam,
hogy erről leszokni nem lehet, csak letenni, s elhagyni
az életünkből. 2*40 napot böjtöltem végig az ifinyaralás
előtt. Nem mondhatom, hogy tökéletesen sikerült, mert
volt ahol rutinból, gondolkodás nélkül gyújtottam rá s
csak az első lélegzés után jöttem rá, mit is csinálok. És
volt mikor már nem bírtam tovább. De megérte végig
kínlódni ezt az időt! Végül az egyik este úgy éreztem,
itt az idő, hogy végleg letegyem. Volt nálam egy doboz
cigaretta, amit azért tartottam magamnál, hogy ne legyen akkora a kísértés. Ha nem volt nálam, szép lassan,
de mindig rábeszéltem magamat, hogy valahonnan szerezzek egy szállal, s szívjam el. De így a sajátoméra
sokkal könnyebben nemet mondtam. Így az egyik este
kihívtam Dávidot dicsőítés közben. Megkértem kísérjen
el a kinti nagy kukáig és kidobtam véglegesen a dobozt.
Utána pedig ugráltam és dicsértem az Urat. Nagyon hálás vagyok Neki, hogy adott egy újabb esélyt arra, hogy
letehessem/kivethessem az életemből a dohányzást.
Boda Gábriel
1. A következő félévtől az Óbudai
Egyetem Kandó Kálmán
Villamosmérnöki Karán leszek
hallgató.
2. Igen, hasznosnak érzem.
3. Villamosmérnöki pályán.
4. Barátaim egy része az ifiben található meg.
5. Szívesen éneklek, zongorázom.
6. Ó, Uram, hűséges Istenem, Hús-vér templom.
7 1Thesz 5:21,22. Ez az igevers egy felszólítás. Arra figyelmeztet engem, hogy életem folyamatosan Isten irányítása alatt legyen.
8. Jó volt megtapasztalni a nyáron, hogy ha Isten kezét
fogjuk, akkor átsegít minden nehézségen.
Bodó Dániel
1. A Károli Gáspár Református
Egyetemen vagyok, bár ebben a
félévben éppen nem tanulok.
Kommunikáció és médiatudomány
szakos vagyok.
2. 15-20%-át abszolút hasznosnak
tartom, a többi teljesen fölösleges.
3. Nem szeretnék konkrétumokat
mondani, mert ez gyakran változik,
és a körülményektől is függ. Egyébként sem tudnék egy
konkrét választ adni, mert több területen is tevékenykedem.
4. Az őszinteséget és a nyitottságot.
5. Sok időt töltök a barátaimmal, emellett olvasok, zenét hallgatok, sportolok.
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6. A „Nehéz a kard” című Vészbejárat szám Nagy Pétertől és Nagy Gergőtől.
7. 1Kor 9:20-22. Teljes mértékben magaménak érzem
ezt a részt. Minden vágyam, hogy sok „némelyeket”
megmentsek. És hadd egészítsem ki a 23. verssel:
„Mindezt pedig az örömhírért teszem, hogy én is részestárs legyek abban.”
8. Úgy érzem, közelebb kerültem a saját közösségemhez. Emellett megmutatott a Szentlélek olyan dolgokat
az életemben, amiken változtatnom kellett, és amikről
korábban azt gondoltam, rendben vannak. Ezek hosszútávon komoly létminőséget javító események, amik az
egész életemet befolyásolják.
Simonné Pap Viola Mária (egyetemista és dolgozó felnőtt egyben)
1. Károli Gáspár Református
Egyetem, Pszichológia szak
2. Igen.
3. Végzettségem szerint a
pásztorálpszichológusi (tehát keresztény pszichológusi) pályát választottam, ezen belül főleg gyermekekkel szeretnék foglalkozni.
4. A hasznos tanítást és a jó közösséget. Ez a kettő együtt a legjobb az ifiben!
5. Olyankor leginkább a családommal, barátaimmal töltök időt. Ha még ezen felül is marad időm, szívesen olvasom, főzöm, kertészkedem.

6. Több kedvencem is van. Komolyzene kategóriában
évek óta nagy kedvencem Bach karácsonyi oratóriuma,
könnyűzenéből pedig legfrissebb kedvencem az Elohim
című dal, egyszerűen mert szép!
7. Az 1Kor 9-et választottam. Az Úrtól kapott hivatásom az emberek segítése, függetlenül attól, hogy hívőknek, vagy hitetleneknek segítek. Ezért megyek ki a csapattal a jó hírt hirdetni a Feneketlen-tó partján, és ezért
tanulom a pszichológus szakmát is.
8. Ebben a nyárban számomra az volt a legjobb, hogy
férjhez mentem. Szerintem ez nem igényel további magyarázatot. ☺
Munkára és az életre vonatkozó kérdések: 1. Milyen
terveid vannak a jövőre nézve? 2. Miért azt a munkát
választottad, amiben most tevékenykedsz? 3. Hol
dolgozol, és hogy érzed magad a munkahelyeden?

1. Családban gondolkodom, szeretnék gyermekeket.
Rövid távú feladatom egyelőre a tanulmányaim befejezése.
2. Választásom oka egész egyszerűen: ez adódott.
3. Két helyen is dolgozom, az egyik az Erkel színház,
ahol nézőtéri dolgozó vagyok. Itt jelenleg szezonszünet
van. Szeretem ezt a munkát, mert jó a csapat, tudok tanulni is az előadás alatt, és rengeteg operát, balettelőadást láthatok a munkaköröm részeként. Másik munkahelyem a Szamos Marcipán egyik cukrászdája, ahol eladóként dolgozom. Ezt a munkát csak nemrég kezdtem,
így én is kíváncsian várom, milyen lesz.

Fiatal felnőttek
Örömtörés
Örömöt török,
Kemény munka,
De örök örömöt
Takar a burka.

Fájdalom között
Lapulva hever,
Megbújik az öröm,
S én felfedezem.
Szemerei Gábor

Kérdések:
1. Miért azt a munkát választottad, amiben most tevékenykedsz? 2. Hol dolgozol, és hogy érzed magad a
munkahelyeden? 3. Milyen terveid vannak a jövőre nézve? 4. Mit szeretsz a legjobban az ifiben? 5. Mit csinálsz szívesen szabadidődben? 6.Ha van kedves éneked, írd le a címét, és hogy miért az? 7. Íme, négy igevers. Válassz ki egyet közülük, amelyik legjobban megfogja a szívedet, és írd le, hogy mit jelent a számodra!
(ugyanazok, amelyek az egyetemistáknak is szóltak) 8. Mi volt a legjobb az idei nyáron, és miért?

Báhidszki Lea
1-2. Adminisztrátorként dolgozom
a Szilágyi Dezső téri Református
Egyházközség lelkészi hivatalában.
Igazából nem én választottam az
állást. Isten adta a legjobbkor. Vagy
ez volt, vagy a munkanélküliség.
Több mint fél éve vagyok már ott,
érezve az Ő áldásait. Szeretem
csinálni, amit csinálok, szeretem a

munkatársaimat és az egész munkahelyi légkört. Egyfajta szolgálatnak is érzem, hiszen azoknak segítek,
akik Isten országának építésében munkálkodnak.
3. Szeretném befejezni a hulladékgazdálkodási technológus-képzést, amiből még egy évem van hátra. Aztán
majd elhelyezkedni valamilyen hulladékgazdálkodással
foglalkozó cégnél. Szeretnék világot látni, dolgozni külföldön egy kicsit.
4. Először a nyitottságuk és barátságosságuk fogott meg
(és nem is eresztett ☺ ). Szeretem a légkört, ami mindig
12
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fogad, felszabadult tudok lenni közöttük, ellazulni és
feltöltődni egy fárasztó hét után. Jó látni, ahogy sok különböző személyiség alkot egy egységet. Dicsőít és
munkálkodik Istenért. Mindig számíthatok rájuk, ha valami problémám van. Mellém állnak és imában hordoznak.
5. Futok, gitározok, a barátaimmal vagyok.
6. Offline Band: Tépj el mindentől. Ez a szám egy lelki
megújulásomhoz köthető. A szövege számomra egy
imádság, amely meghallgatásra talált Istennél.
7. Inkább ezt az igeverset írom, mert ez jobban kifejezi
azt, ami most jellemző az életemre.
„A törvény könyvét szüntelen tanulmányozd, igéit ismételd magadban, és gondolkodj azokon, hogy mindenben
annak megfelelően járhass el. Ha így teszel, akkor minden utad sikeres lesz, és amibe belefogsz, felvirágzik.”
(Józs 1,8)
Számomra a törvény könyve a Bibliát jelenti. Sokszor
találtam magam tanácstalan helyzetben (ki nem?) és Isten igéje mindig irányt mutatott. Annyira igaz a vers
minden szava. Tapasztalom, hogyha Isten segítségét kérem és az Ő akaratát kutatom, akkor tényleg csodák történnek az életemben.
8. Idén szerevezőként részt vettem a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón. Jó volt új embereket
megismerni, átlépni a korlátaimat és megtapasztalni Isten gondoskodását (pl. a legutolsó pillanatban kapott sátor…). Az ifinyaralás Isten intenzív jelenléte miatt szintén nagyon jó volt. Feltöltött új erővel, hogy tovább tudjak menni a hétköznapokban.
Magyar Bernadett
1-2. Gyermekkoromban örömmel
játszottam
boltos
kisasszonyt,
mégsem erre a pályára készültem.
Mikor hosszú ideig kerestem
munkát, sok helyre beadtam az
önéletrajzomat. Pár hónap múlva
kaptam a telefont, hogy mehetek az
Intersparba. Hogy Isten miért
választotta
nekem
ezt
a
munkahelyet, azt én is kérdeztem már Tőle. Az biztos,
hogy tanít az engedelmességre, alázatra, konfliktuskezelésre. Az elvégzett munka öröme és a kolléganőim
gondoskodó-anyáskodó légköre sokat nevel-gyógyít
engem. Általában önmagam vagyok köztük. Felszabadult és vidám munkaórákat töltünk együtt, ha a streszszes dolgokat leszámítom.
3. Szeretnék tanár lenni és/vagy a belmisszióban szolgálni, a gyermek-evangélizációban.
4. Az igazat megvallva elég régen voltam ifin, de amit a
legjobban szeretek benne, az az imaközösség. 6-8 fős
kis csoportokba szétoszlunk és a gyülekezet és a saját
aktuális imatémáinkat az Úr elé visszük őszintén. Ez
egy kisebb, bizalmasabb, nyitottabb légkör, ahol én
könnyebben megtalálom a közös hangot a többiekkel.
Ezen kívül azt szeretem, mikor lehetőség nyílik szemé-
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lyes komoly beszélgetésekre, és amikor a jó poénok a
helyükön vannak, és együtt, felszabadultan nevetünk.
5. A szabadidőmet legszívesebben barátok társaságában
töltöm. Sokszor ide tartozik az e-mailezés. Szeretem a
fotószerkesztést és a hangvágást– az emlékeket megörökíteni és megszépíteni. ☺
6. A kedvenc énekem az „Akkor majd táncolva örül Isten népe”. Nagyon szeretem a zsidó dallamokat és ez az
ének mindig a jövő örömére, Isten szeretetére emeli a
tekintetem. Amikor énekelhetem, mintha a Mennyországba engedne az Úr, ahol ujjongó szívvel, örömmel
fogjuk Őt ünnepelni és dicsérni - mert Ő megvigasztalt
és megszabadított!!
7. A Péld 20,30 fogta meg legjobban a szívemet. Eddig
mindig átsiklottam efölött a vers fölött. Köszönöm,
hogy most fókuszba helyezted! Én egy nagyon önző,
önközpontú, akaratos, szemtelen, bajkeverő, kibírhatatlanul sértődékeny lány voltam. Ezeket tényleg csak Isten tudja kitisztítani a belsőmből, és akármennyire szerető Isten, én nem javultam, csak a mély fájdalmak
után. Még nem értem célba, de szeretném, ha Isten tudna használni.
8. Az idei nyáron a legjobb a jánoshalmi gyereknyaralás
volt, és amikor édesapáméknál voltam Gárdonyban. Éjszakába nyúlóan beszélgettem vele és öcsémmel. Szép
időben húgommal strandoltunk. Evezhettem :) :) Szeles
időben filmet néztünk, sárkányt eregettünk és mééég
beszélgettünk. Mintha a gyerekkoromat éltem volna. :)
Nyilas Anna
1-2. Felsőfokú tanulmányaimat a
Budapesti Gazdasági Főiskola
turizmus-vendéglátás
szakán
végeztem, diplomámat 1,5 éve
szereztem meg. Pályakezdőként
kipróbálhattam
magamat
a
turisztikai területen, egy utazási
iroda
repjegy-értékesítési
részlegén dolgoztam néhány
hónapot.
Azonban
miután
megtapasztaltam a turisztikai ipar bizonytalan világát,
hátrahagytam azt, s új területen kezdtem bontogatni
szárnyaimat. Tanulmányaim során felkeltették érdeklődésemet a gazdasági tárgyak, ezért olyan lehetőséget
kerestem, ahol kihasználhatom ezirányú érdeklődésemet.
Jelenleg egy multinacionális piackutató vállalatnál dolgozom, ahol a németországi piacra koncentráló statisztikák elemzésével foglalkozom. Így azontúl, hogy lehetőségem nyílik a számok világában elmélyedni, német
nyelvtudásomat is hasznosíthatom a partnerekkel való
kapcsolattartás céljából. Mindezt egy jó hangulatú, kis
csapat tagjaként tehetem.
3. Szakmai téren szeretnék a jövőben előrébb jutni, a
piackutatás folyamatának hangsúlyosabb részeiben is
részt venni.
13
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Magánéletre vonatkozóan természetesen én is szeretnék
megállapodni és családot alapítani.
Célom, hogy Isten életemre vonatkozó tervét megismerjem, s hogy törekedjek az abba való beilleszkedésre.
4. A budai ifibe 5 évvel ezelőtt csöppentem bele, előtte
a bajai ifjúsági közösség tagja voltam. Már akkor a budai ifi erősségének éreztem, hogy befogadóak, barátságosak voltak az újonnan érkezőkkel. Emellett jónak tartom az ifjúsági alkalmak felépítését, a közös beszélgetéseket, építő eszmefuttatásokat.
5. Szabadidőmben szeretek olvasni - többnyire történelmi témájú vagy idegen nyelvű könyveket. Emellett a
zene is közel áll hozzám, szeretek énekelni, zenét hallgatni.
7. A felsorolt igeversek közül engem leginkább az 1Kor
9:20-22 igeszakasz fogott meg.
Jézus azonosította magát az emberekkel, hogy megmentse őket. Meglátta és megértette szükségüket, s így
közeledett feléjük. Ezzel számunkra is példát adott arra
vonatkozóan, hogy hogyan vegyük fel a kapcsolatot a
környezetünkben élőkkel: ismerjük meg problémáikat,
nehézségeiket, s így vezessük őket Istenhez.
8. Az idei nyár legemlékezetesebb eseményét számomra a Ceglédfürdőn megrendezett, regionális baptista ifjúsági tábor jelentette. Amit ez a hét adott nekem: lelki
feltöltődést, jó beszélgetéseket, vicces játékokat, feledhetetlen élményeket.
Ficzere Marcell Domonkos
1. Sajnos nem volt lehetőségem
mást választani.
2. Alkalmi munkák vannak és
sokféle helyen. Van, amikor volt
gimnáziumi osztálytársamnak segítek a munkájában (számítógépes adminisztráció), van, amikor
költözködésben, van, amikor barkácsolásban segítek.
3. Most tervezek elkezdeni egy
laboratóriumi technikusi OKJ-t, amivel biztosan több
lehetőségem lesz elhelyezkedni, például gyógyszergyáraknál.
4. Amikor először mentem ifire (tavaly decemberben)
rögtön feltűnt, hogy mennyire befogadó közösség. Bár
már elhatároztam, hogy közeledek Istenhez, ennek mikéntjét az ifiben „tanultam meg”, illetve az erős baráti
közösség miatt eszembe se jutott, hogy a megkezdett útról letérjek. Mivel a vér szerinti családomban most a
fekete bárány szerepét töltöm be, ezért az ifit (és tágabb
értelemben a gyülekezetet) tekintem családnak. Amikor
megérkezek az Alsóhegy utcába péntek délutánonként,
mindig olyan érzésem van, mintha hazaérkeznék.
5. Mostanában leginkább olvasok, szombat délelőttönként ételosztáson önkénteskedek.
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6. Egyik kedvencem a Lent a Via Dolorosán c. dal.
Szépen összefoglalva írja le, hogy mit tett értünk Jézus.
A dallama meg tükrözi a szöveg hangulatát.
7. 1Kor 9-et választottam. Leírja, hogy Isten igazságos
abban a tekintetben is, miszerint az emberek hovatartozás nélkül részesülhetnek az üdvösségben. Akiben a Sátán azt az érzetet kelti, hogy „márpedig a te bűneid nincsenek megbocsátva, eszedbe se jusson az ilyen, tudod
jól, hogy korábban milyen életed volt”, azoknak is szól
ez az ige.
8. Nem csak az idei nyár, hanem az eddigi összes nyaralásom legjobbika volt érzésem szerint a kőröshegyi
ifitábor. Sokáig úgy tűnt, hogy nem tudok elmenni a
többiekkel a Balaton-partra, 3-4 nappal az indulás előtt
hárult el minden akadály. Nem tudtam akkor, hogy
ilyen nagy hatással lesz rám ez a tábor. Nem tudtam teljesen megélni a hitemet, értem ezt úgy, hogy nem találtam meg (csak nagyon ritkán) a személyes kapcsolatot
Krisztussal. A táborban megértettem, hogy hogyan tudom elmélyíteni a kapcsolatomat Jézussal.
Gulyás Zsombor
1. Régóta érdekelt az információ
közlése,
mint
szolgáltatás
(kezdve pl. a vasútállomáson
bemondott vonatindulások, stb.)
Ez, és rengeteg más területe az
életnek kötődik egyre szorosabban az informatikához. Szeretek tervezni, szeretem a kreatív,
új dolgokat és – bár sokak szemében a szoftverfejlesztő egy sötét szobában ül, és csak nézi és nézi a monitort – a programozásban ezt „megtaláltam”. Rengeteg kihívás, és
élmény nekem ez, főleg a végeredmény: valaki használni fogja, amit terveztem. Hálás vagyok Istennek,
hogy azzal foglalkozhatom, ami tényleg érdekel!
2. Jelenleg egy kis közlekedés informatikai kft-nél dolgozom, nem messze Csepei testvéréktől, a Prielle Kornélia utcában. Egyetemi tanulmányok alatt kezdtem itt,
gyakornoki fizetésért, de így, diplomával a kezemben,
már elkezdtem más munkák után nézni. Imatéma ez,
hogy tudjam, Isten merre vezet, van már kilátásban egy
hely.
3. Mikor a testvérek ezt a lapot a kezükben veszik, már
valószínűleg találkoztak egy elbűvölő testvérnővel, Ladányi Tündivel, aki idén szeptembertől Budapesten tanul tovább. Hiszem, hisszük, hogy Istentől kaptuk egymást segítőtársul –szeretnénk összeházasodni a jövő
nyáron.
4. A sokszínűséget. Mindenki ért valamihez, sokszor
ütköznek „finoman” vélemények, ebből nagyon jó beszélgetések alakulnak ki. Továbbá nagyon jó segíteni
másoknak (bármiben), örülök, hogy ezekhez a színekhez én is hozzákeverhetek pár árnyalatot!
5. Nehéz elszakítani a munkát a szabadidőtől, van, hogy
megcsömörlök a munkahelyi dolgoktól, van, hogy ott14
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hon folytatom szinte hobbiként a bent elkezdett munkát.
Ezen kívül biciklizni szeretek a Budai-hegyekben, kirándulni, és úgy általában új dolgokat kipróbálni.
6. Úr Jézus, Megváltóm, nincs senki olyan, mint Te…
Nagyon megérint ez az ének, akármikor éneklem.
(http://www.keresztenydalok.hu/enekek/megtekintes/59
92)
7. Az 1Kor 9-et választottam. Szeretem úgy elmondani
az evangéliumot, vagy akármi mást, tanítást, az adott
hallgatóságnak, hogy törekszem arra, hogy meg is értsék azt. Gyerekeknek gyereknyelven, tiniknek tini
nyelven, stb. Persze ehhez hozzá tartozik, hogy kompromisszumokat is kell kötnöm, és természetesen őket
előtérbe helyezni, magamat, a saját kényelmemet feladni.
8. Elég sok mindenen keresztülvitt Isten és ez által nagyon sokat formált, erősödtem hitben. Az ifinyaralás
lelkileg nagyon építő volt, és testileg se fáradtam el
benne (annyira ☺). Nagyon jó élmény volt az a hét.
Jenei Péter
1. Az Úr vezetése volt az, hogy mérnök lettem, mivel 1
ponttal maradtam le a programozó matematikusi pályáról; hiszem, hogy nem véletlenül. (az erről szóló bizonyságtételt már elmondtam a gyülekezet előtt)
2. Biomérnökként végeztem a Műegyetemen, és ott is
maradtam dolgozni kutatásban. Szakterületem az anali-

tika (elemzések): minőségre és
mennyiségre vonatkozó adatokat
szolgáltatunk a mérések során. Azóta is úgy látom, hogy ez való nekem, mert szeretem, nagyon gyakorlatias és értem, amit csinálok.
3. Már régóta szeretnék családot;
minden hosszútávú tervem ettől
függ.
4. Látni, ahogy a fiatalok hitben
megerősödve végül megértik és követik Isten akaratát
személyes életükre nézve.
5. Focizás, túrázás, filmezés.
6. Mark Schultz: He will carry me – a szövege annyiszor segített már, hogy tovább tudjak menni a cél felé
7. „Mindenkinek mindenné lenni” – hiszem, hogy nem
azért élünk, hogy a saját vágyainkat, terveinket megvalósítsuk, s ehhez olykor Isten segítségét kérjük; inkább
azért, hogy Krisztus szeretetét visszatükrözzük úgy is,
hogy „mindenkinek mindenné leszünk”.
8. Erre nem tudok egyértelműen válaszolni, de a regionális tábor nagyon áldásos volt: megerősített lelkileg,
sok új barátot szereztem és az éjszakai túrázós vetélkedőt sem szeretném elfelejteni, mikor a csapatunk a „Kicsiny kis fényemmel” című gyerekéneket többféle stílusban adta elő.

BIZONYSÁGTÉTEL

Életem Angliában (és Kenyában)
„Menj el földedről, rokonságod közül és atyád házából arra a földre,
amelyet mutatok neked!” (1Móz
12,1) Amikor a Tóalmási Élet Szava
Bibliaiskolába
készülve
rábukkantam erre az igére, még nem
tulajdonítottam akkora jelentőséget
neki. Később azonban rájöttem: Isten többet tartogat számomra, mint
arról valaha is álmodni mertem…
Az Úr 2012. január 1-jén elhívott, hogy misszionárius legyek Afrikában és tudtam: az életem már soha nem
lesz a régi. De arra nem számítottam, hogy ilyen gyorsan el kell mennem az országból. Mivel a bibliafordítás
iránt érdeklődöm, beszéltem a Wycliffe bibliafordítók
egyik tagjával, aki megismertette velem a Redcliffe
College-ot (egy angliai egyetemet), ahol a misszióra készítenének fel. Rengeteg imádság után Isten egyértelműen megmutatta, hogy a következő tanévben már ott
szeretne látni. Én beleegyeztem, csak azt szerettem volna még tudni, hogy hogyan lesz meg a tandíjamra a
pénz. Miután már az ifit is felkértem imádkozásra, Isten
válasza egyértelmű volt: „Semmit sem kell tennetek,
csak maradjatok nyugton! Az Örökkévaló maga fog

harcolni értetek!” (2Móz 14.14 /EF) Ő mindig állja a
szavát, de amikor 2012. szeptember 11-én úgy kellett
repülőre ülnöm és elmennem Angliába, hogy még egy
font sem volt meg a tandíjamból, nem mondom, hogy
teljesen nyugodt voltam… És akkor még nem is gondoltam, hogy a tandíj-ügyem megoldódásával még nem
lesz vége minden nehézségnek.
Isten
gondoskodott
a
teljes összegről egy
olyan
kölcsön
révén,
amelyet
valószínűleg soha
nem kell majd
visszafizetnem (ha
valaki kíváncsi a részletekre: nálam lehet érdeklődni!
☺). Nagyon hálás vagyok Neki, hogy lehetővé tette az
angliai tanulmányaimat, amely tökéletesen felkészít a
jövőbeli afrikai missziómra. Például az, hogy Isten egy
ilyen nagy összegről tudott gondoskodni „csak úgy”,
megerősítette a hitemet Benne, és hogy Számára semmi
sem lehetetlen! A tanév elején életemben először éltem
át kultúrasokkot (erős érzelmi ingadozások egy másik
15
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kultúrába való beilleszkedés során), amihez hozzá kell
szoknom, ha misszionárius leszek. Angliában rájöttem,
hogy én nem tudok angolul, csak „amerikaiul” ☺, és
hogy a nyelvtudás nem elég a boldoguláshoz: a kultúrát
is ismerni kell! Nagyon nehéz volt eleinte, de ez biztosította, hogy már most egy misszionárius életet éljek:
megtanuljak beilleszkedni egy másik kultúrába és az
angol nyelvet használjam a hétköznapjaimban.
Most már nemcsak a családomtól és a barátaimtól
voltam elszakadva – mint a tóalmási bibliaiskolában-,
hanem az országomtól, a magyar nyelvtől és a kultúrámtól is. Ezekkel előbb vagy utóbb számolnom kellett,
de ez egy meglehetősen fájdalmas része volt az életemnek. Nagyon örültem annak, hogy Isten ilyen egyértelműen vezetett Angliába, mert így szembe tudtam nézni
ezekkel a nehézségekkel és sokszor minden negatív érzelmem ellenére bele kellett kapaszkodnom ebbe az
ígéretbe: „…akik Istent szeretik, azoknak minden a javukra szolgál.” (Róm 8:28) Természetesen Isten sok
örömet is adott Angliában. Nagyon élveztem a szabadságom: szinte azt tehettem, amit csak akartam - persze
mindent, ami Istennek szerez dicsőséget. Hat szobatárs
után meglehetősen tudtam értékelni a saját szobámat is.
☺ Nagyon élveztem a kultúrák sokféleségét, mert az
Egyesült Királyságon kívül még rengeteg országból
voltak ott diákok, mint például Hollandia, Brazília,
Uganda, Japán, vagy éppen Dél-Korea. Különösen örültem az afrikaiak társaságának.
A
Redcliffe
College
egy
különleges teológiai
egyetem,
ahol
speciálisan
a
misszióra készítenek
fel. A tantárgyaim is
ezt tükrözik. Az első
két szemeszterben a
következő
óráim
voltak:
modern
kommunikációs eszközök
használata
(prezentációk, plakátok és hírlevelek készítése), újszövetségi
görög, csapatépítés (hogyan dolgozzunk együtt egy
nemzetközi csapatban), lelki formálódás (az Istennel
való kapcsolat ápolása), irányzatok és problémák a világmisszióban és világvallások óra. Mivel teljesen kimerülten érkeztem Angliába nagy megkönnyebbülést
jelentett számomra, hogy két tantárgyamat is elfogadták
az Élet Szava Bibliaiskolából. „Valaki” nagyon ért a
szervezéshez ☺. Még így sem volt egyszerű 2000 szavas esszéket írnom angolul… Az óráimon kívül heti
szolgálatot is végeznünk kellett, ami nekem az első
szemeszterben evangélizációt jelentett egy fiatalok
számára kialakított kikapcsolódási helyen, a második
szemeszterben pedig az angliai gyülekezetemnek segí-

2013. szeptember
tettem be az Alfa-kurzus (a kereszténység alapjait megismertető tanfolyam) vezetésébe.
A harmadik szemeszterem egy hathetes szolgálatot
foglalt magába, amelyet a világ bármely pontján eltölthetünk. Már szeptemberben volt egy olyan megérzésem, hogy Isten egy távoli országban szeretne látni.
Természetesen Afrika jutott először eszembe, így ezt
mondtam Istennek: „Ha azt szeretnéd, hogy Afrikába
menjek ebben a tanévben, akkor kérlek, küldj valakit,
aki megszervezi helyettem. Mert én teljesen kimerült
vagyok, és nem lenne erőm hozzá.” És meglepő módon
egy héten belül jött egy missziós szervezet (Christians
Abroad), akik felajánlották, hogy megszervezik nekem
a hathetes szolgálatot – nekem „csak” fizetnem kellett...
Még több imádság után egyértelművé vált, hogy velük
kell mennem. Egyetlen afrikai országban végeztek
olyan szolgálatot, amire elhívást éreztem (evangélizáció
és tanítványképzés), mégpedig Kenyában. Így elkezdtem a támogatásgyűjtést: sütiket „árultam” az angliai
gyülekezetemben, írtam egy „levelet” a Budai Baptista
Gyülekezetnek és több szupermarkettől megérdeklődtem, hogy nem mehetnék e vásárlók megvett termékeit
műanyag zacskókba pakolni (ez bevett támogatásgyűjtési mód Angliában). Istenre bíztam, hogy ezek közül
melyikkel szeretné megadni a szükséges összeget. A
szupermarketek sorra elutasítottak, ezért még jobban
örültem, hogy a sütivásár nagyon jól sikerült. Az egyetemről is sokan támogattak, így meg tudtam venni a repülőjegyem Kenyába. Amikor április végén egy hétre
visszajöttem Magyarországra, még mindig hiányzott
egy jelentős összeg a szállás és étkeztetési költségből.
Isten indíttatására több gyülekezeti tag és az ifi is támogatott. Egy nappal az indulásom előtt meglett a hiányzó
összeg! Hihetetlenül örültem! ☺ Ezúton is szeretném
megköszönni a gyülekezet segítségét és imádságait
(amire nagy szükségem volt). „Adjatok, és akkor nektek
is adni fognak! Bőségesen kaptok majd, többet, mint
gondolnátok! Olyan sokat öntenek a kezetekbe, hogy
nem is bírjátok el, sőt az öletekbe ömlik majd. Mert
amilyen mérték szerint adtok másoknak, ti is ugyanolyan mérték szerint fogtok kapni.” (Luk 6,38 /EF)
A kenyai utamról szeptemberben tervezek majd egy
előadást tartani a gyülekezetnek (képekkel) itt csak röviden számolnék be róla. Isten nagyon megáldotta az
afrikai szolgálatomat. Kedden és szerdán a missziós
irodában dolgoztam (traktátusok készítése, imádkozás
másokért, bizonyságok megosztása hívőkkel) és csütörtöktől mentünk missziózni: gyülekezetek előtt beszéltem, különféle evangelizációs szolgálatokban vettem
részt és vasárnapi iskolát tartottam a gyerekeknek. Hihetetlen volt átélni, hogy a mindenható Isten engem
használ királysága építésében és a visszajelzés is nagyon pozitív volt. Az egyik faluban ezt mondta valaki:
„Egy olyan forrás van benned, ami sokaknak áldás lehet: használd ki!”
Számítottam rá, hogy meglehetősen nehéz lesz a kenyai szolgálat – és így is történt. Már az első héten csa16
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lódtam a befogadó
családomban,
a
gyomrom miatt abba kellett hagynom
a maláriatabletták
szedését (csak ez az
opció maradt, vagy
a kórház, ami lehet,
hogy
még
veszélyesebb
lett
volna…), egyszer
majdnem elraboltak
és ismét át kellett élnem egy erős kultúrasokkot. A legfőbb problémám mégis az volt, hogy az afrikaiak azt
hitték, hogy gazdag vagyok - nagyon gazdag. Így nem
értették, hogy miért nem osztom szét közöttük felesleges millióimat vagy legalább egy iskolát építhettem
volna nekik…. Bár még nem látom a teljes képet, de
biztos vagyok benne, hogy Isten nagyon sokat formált
ezeken a nehézségeken keresztül és ezzel is felkészített
a jövőben rám váró szolgálatra. Viszont elutazásom
előtt egy dolgot kértem Istentől: hogy minden nehézség
ellenére jól érezzem magam Afrikában. És ezt is meg-

adta! A munkatársammal (Eszterrel) - egy kenyai nővel
- iszonyú jó barátnők lettünk. Nem tudtam elhinni, hogy
Isten egy ilyen nagyszerű szolgálótárssal ajándékozott
meg. Viccesnek találtam, ahogyan a gyerekek reagáltam
rám: megérintették a bőröm, megfogták a hajam, hogy
igazi vagyok-e. ☺ A felnőttek nagyon örültek, amikor
használtam kis szuahéli tudásomat és szabadidőmben
szuahéli dalokat tanultam/énekeltem. Bárhová mentem
mindenki nagy szeretettel fogadott. Ezek az apró örömök megszépítették még a legnehezebb óráimat is.
Sok mindent mondhatnék erről a tanévemről, csak
azt nem, hogy könnyű volt. Viszont meg vagyok győződve arról, hogy Isten sokat formált: nem vagyok
ugyanaz, aki voltam (még ha ez elsőre nem is látszik
rajtam). A nehézségeken keresztül arra tanított, hogy
akkor is bízzak Benne, amikor egyáltalán nem érzem a
jelenlétét az életemben. Boldoggá tesz a tudat, hogy
mindenki (a nem keresztyének is) láthatják Isten nagyságát és valóságosságát az életemben és ehhez az angliai és kenyai utam nagyban hozzájárult. Mert Nélküle
semmi sem valósulhatott volna meg ezekből.
Detki Fanni

Két bizonyságtétel Danitól
1. Az ifinyaralás előtt Nagy Peti
megkért, hogy tartsam meg az egyik
esti áhítatot. Azonnal eszembe jutott
a legutóbbi alkalom, amire én készültem, és nem sikerült úgy, ahogy
szerettem volna. Ezzel együtt
örömmel
vállaltam
az
új
„megmérettetést”, mert biztos voltam
abban, hogy Isten mutatni fog nekem
olyan témakört, amiről szükséges szót ejtenünk. Így is
lett: „Érjen véget a szégyen!” mottóval beszélgettünk
többek között az 1Ján 1,9-ről: „Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő: megbocsátja bűneinket, és megtisztít minket minden gonoszságtól”.
Elmondtam a többi fiatalnak, hogy féligazságokra
hivatkozva képmutató módon kerültem tavasszal a pénteki ifjúsági alkalmakat. Bűnvallásom után többen követték példámat, és a Jakab 5,16 utasításait követve:
„Valljátok meg azért egymásnak bűneiteket, és imádkozzatok egymásért, hogy meggyógyuljatok. Nagy az
ereje az igaz ember buzgó könyörgésének.”
Megtisztelve érzem magam, hogy hasznos eszköze
lehettem Isten tervének. Meg vagyok győződve arról,
hogy a Kőröshegyen kapott szellemi töltetet tovább kell
vinnünk fiatalos lendülettel, és lelkesedéssel szolgálni a
világ Megváltóját. Van reménységem.
2. Ma nehéz napom volt. Akárhányszor belépek a szerkesztőségbe, mindig elfog az a szorongató érzés – a

média és az ott dolgozó emberek sznob és elitista viselkedése, nézése, lekicsinylő szavaik miatt... De ha már
itt vagyok, igyekszem megbecsülni és meghúzni, egyben megmutatni magam. „Hahó, itt vagyok! Nem ijedtem meg tőletek.”
Az a helyzet, hogy könnyen elterelik a figyelmemet
Istenről. A pénzközpontú gondolkodásmódjuk engem is
beszippant. Egytől egyig olyan szilárdnak és erősnek
mutatják magukat biztos megélhetésük tudatában. Anynyira rossz hatással vannak rám! Csak amikor kilépek a
szürke épületből a sötét ablakaival, jövök rá, hogy
mindez csak ideig-óráig tart. Lehet, hogy soha nem fogok közéjük tartozni. Lehet, hogy soha nem fogok anynyit keresni, mint ők, de...
„Ne gyűjtsetek magatoknak kincseket a földön...,
hanem gyűjtsetek magatoknak kincseket a mennyben,
ahol sem a moly, sem a rozsda nem emészti meg... Mert
ahol a kincsed van, ott lesz a szíved is... Senki sem szolgálhat két úrnak, mert vagy az egyiket gyűlöli, és a másikat szereti, vagy az egyikhez ragaszkodik, és a másikat
megveti: nem szolgálhattok Istennek és a mammonnak.
Ezért mondom nektek: ne aggódjatok életetekért, hogy
mit egyetek és mit igyatok, se testetekért, hogy mivel ruházkodjatok. Nem több-e az élet a tápláléknál és a test
ruházatánál? Nézzétek meg az égi madarakat: nem vetnek, nem is aratnak, csűrbe sem takarnak, és mennyei
Atyátok mégis eltartja őket. Nem vagytok-e ti sokkal értékesebbek náluk? Aggódásával pedig ki tudná közületek meghosszabbítani életét akár csak egy arasznyival
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is? ...A ti mennyei Atyátok pedig tudja, hogy szükségetek van minderre. De keressétek először az ő országát
és igazságát, és ezek is mind ráadásul megadatnak nektek.”

Köszönöm, Uram! Köszönöm, hogy gondolsz rám,
hogy felszabadítasz a terhek alól. Hogy megerősítesz és
táplálsz. A világ Megváltója az én oldalamra állt. Most
melyikünk az elit, kollégák?!
Bodó Dániel

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓK

Táborozás Tóalmáson

Mindenekelőtt szeretnénk megköszönni a lehetőséget,
hogy ebben a szuper táborban tartózkodhattunk egy
egész hétig.
Eleinte kicsit félelmetesnek tűnt a tábor, mivel azt
hallottuk, hogy ezen a helyen világból jött fiatalok is
lesznek, akik (általunk gondolva) olyanok lesznek, mint
az iskolai HVCs-k (Helyi Vagány Csávók). Másrészt
úgy hallottuk, hogy katonai diktatúra uralkodik a vezetők részéről, de szerencsére egyik sem volt igaz! Erre
akkor jöttünk rá, amikor megérkeztünk és megismerkedtünk a többiekkel. A szobavezetőink nagyon rendes
(jófej) egyetemisták, akiknek (feltétlen ☺) engedelmességgel tartoztunk. A 3 szobavezetővel együtt a szobá-

ban 15-en voltunk. A szobatársaink viselkedése pozitív
csalódást okozott nekünk. (A gyülekezetből ott volt
még Ádány Balázs, Boda Péter és Zsigovics Benjámin
is.)
„Igeszólónk” leggyakrabban Meláth Attila volt, aki
nagyon jól tudott kapcsolatot teremteni a közönségével:
minket is bevont az istentiszteletbe, jól értett az „ifjak
nyelvén”, sok érdekes dologgal tette izgalmassá az áhítatokat, és az emlékezetből (vagy jegyzetből) adott jó
válaszokat megjutalmazta.
A tábor egyik legjobb része az étkezés volt, amikor
humorral megáldott társaink szórakoztattak minket. A
másik legjobb rész a kinti, esti csapatverseny volt, amikor száraz ruhával képtelenség volt a „házba” visszajutni. A harmadik legjobb rész, pedig az esti (vizuális) tábortűz, amikor döntésre hívás volt.
Összegezve a tóalmási táborban tartózkodni egy nagyon jó és felejthetetlen élmény volt. Humor, játék, verseny, strand, sok bibliaóra és éneklés tarkította napjainkat. Azoknak, akik megtehetik, azt javaslom, hogy
mindenképpen jöjjenek el egyszer ebbe a táborba: Valószínűleg nem fogják egyhamar elfelejteni!
Uri Benjámin és Imre

Jánoshalma
A gyermeknyaralás szerintem már jóval augusztus előtt
kezdődött. A gyerekek szívében a várakozással, a felnőttek életében pedig a szervezéssel, felkészüléssel.
Az utazás napja is egy meleg napra esett. Voltak,
akik örültek, hogy elszabadulhatnak a megszokott közegükből, és volt olyan is, akinek nagy bátorságát mutatta, hogy a szüleit hátra hagyva az idegenbe először
jött velünk nyaralni. Ilyen értelemben a tábor hőse Cipóra volt. Éppen ezért volt nagy öröm látni, ahogy napról napra felszabadultabb lett és új barátságokat kötött.
Megérkezés után igazi jó mókával és felüdüléssel kezdődött a hét: irány a strand és a csúszda!!! A szálláshelyen mindig finom ételek vártak bennünket, amit az az
izgalom előzött meg, hogy vajon kit kér hangos asztali
imádságra Kati néni.

Az esti program fénypontja a közös éneklés, a miszsziós történet és az ismétlő kérdések voltak. Amikor a
strandolásban elfáradt csapat mélyeket pislogott, Gabó
csörgő-zörgő ritmus hangszereket osztott, vagy mutogatós énekbe kezdett, amit rend szerint addig énekeltünk,
amíg Virág ujjai bírták a szintetizátoron a dallamot játszani. Rengeteg régi és új énekkel dicsértük Istent jókedvvel, örömmel, néha egész komolyan. Ez után kapott szót Bogi, aki ezen a héten Ben Hur történetét
mondta el és rajzolta le nekünk. Ez a történet is azt példázta számunkra, hogy Isten szeret és Igaz: „Sok baj éri
az igazat, de valamennyiből kimenti az ÚR.” (Zsolt 34,
20) A közös programot Kati néni kérdései és szemkápráztató ajándékai valamint az esti ének zárta.
De aztán... kezdődhetett a ... fürdés... is de ezen kívül/ után/ előtt ping-pongozás, kosarazás, focizás, nagy
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társasjáték partik – fölényes győzelmekkel, bátran viselt
kudarcokkal, véget nem értő stratégiai körökkel, ezen
kívül beszélgetések, nevetés, rémtörténetek, közös
imádság, sztorizás az amerikai útról, vagy akár készülés
a délelőtti bibliakörre.
A rövid, de mély alvás után pedig: „Hála, hogy jött a
csendes reggel”, és jött a délelőtti bibliakör, aminek
idén egy olyan Bibliai leckesorozat adta a vázát, ami
életünk legfontosabb kérdéseit gyűjtötte össze. A kisebbeknek Ági sok munkával és szárnyaló képzelettel egy
kedves történetbe szőtte a válaszokat, hogy azok az ő
nyelvükön hangozzanak. A nagyobbaknál is áldást jelentett a tanítás. Valóban olyan kérdésekről beszélgettünk, ami a jelenben is foglalkoztatja őket: Milyen Isten? Hogyan rendezhetem a kapcsolatomat Istennel?
Miért lehetek biztos abban, hogy a megtérésem után Isten gyermeke, örököse vagyok? Mi történik, ha egy hívő bűnt követ el? Mi vár ránk a jövőben? Az a rengeteg
igevers, amit olvastunk és megtanultunk remélem, hogy
igazi békességet hozott a szívekbe, mert tudjuk: „Nincs
tehát most már semmiféle kárhoztató ítélet azok ellen,
akik a Krisztus Jézusban vannak” (Rm 8,1) és „Mert
tudjuk, hogy aki feltámasztotta az Úr Jézust, az Jézussal
együtt minket is feltámaszt.” (2Kor 4,14).
Egyszer, amikor még a nagyiskolásokkal békésen
beszélgettünk a munkafüzet kérdéseiről, hangos kiáltásra lettünk figyelmesek. Sándor csoportja, a gimisek
hangosan kiáltották az aranymondást – akinek füle volt,
hallotta. Akkor már vége is a foglalkozásnak, irány az
ebédlő, a testünket is táplálni kell! Az ovisok hol egy
színpompás pillangóval, hol egy kidíszített királyi ko-

ronával ültek asztalhoz, de a csillogó szemek és kacagó
szájak mindig elmaradhatatlanok voltak.
A programok közötti szabadidőket igyekeztük felhasználni arra, hogy minél több aranymondást tanuljunk. Milyen motiváló is volt a rengeteg ajándék:
vízipisztoly, lézeres kulcstartó, foszforeszkáló karkötők,
karóra, buborékfújók és még mennyi minden színes játék! Itt mindenki talált magának vagy az angyalkázáskor húzott barátjának valami kis ajándékot. A nagyon
nem szürke hétköznapjaink így teltek. Egészen péntekig. Mert akkor látogattuk meg a lovardát. Olyan jó,
hogy láthattunk közelről házi- háztáji állatokat! Sokunk
kedvence volt a disznómama a sok kicsinyével. Lovas
szekérrel kocsikáztunk egy kört a mezőn, és lovagolhattunk is. Nagy örömünkre a lovardába építettek egy
strandmedencét, amit most felavattunk. Sajnos elérkezett az utolsó nap is. Szombaton ebéd után került megrendezésre az erőt, kitartást, ügyességet próbáló akadályverseny. A csoportok kipróbálhatták magukat különböző állomásokon: célba dobás, íjazás, mászókázáscsúszdázás, ping-pongozás, lufipukkasztás. És persze a
jutalomosztás sem maradt el.
Megvalósult a célunk? Szerintem IGEN! De milyen
céllal is indultunk? Az első nem is lehet más, mint hogy
a bűnből való Megváltónkhoz, Jézushoz kerüljenek közelebb a gyerekek. Ezen kívül imatémánk még, hogy
közösségben legyünk – legyenek. Bárcsak egymásban
találnának barátra és segítőre minden örömükkel, kérdésükkel, kihívásukkal, hogy együtt mehessenek válaszért Teremtőnkhöz.
Magyar Bernadett

KÖMIT 2013

Idén is elmentünk páran az ifiből a KözépMagyarországi
Baptista
Ifitáborba,
amelyet
Ceglédfürdőn tartottak meg.
Reggelenként közös éneklés volt és rövid áhítat. A
kiscsoportos beszélgetést félórás csendesség előzte
meg. Ezek a csendességek sokat jelentettek számomra.

Otthon sokszor elhanyagolom a bibliázást, nem érzem
elég fontosnak. Viszont itt volt elkülönítve idő erre is,
és újra rájöttem mennyire fontos is ez. Ebéd után hoszszabb szabadidőnk volt. Ekkor általában kártyáztunk
vagy activityztünk. Sokakat megismertünk, akikkel remélem, még találkozunk konferenciákon is.
Este egy hosszabb alkalmon vehettünk részt. Nekem
legjobban a Dánielről szóló előadás tetszett: Dániel, aki
nem kötött kompromisszumot. Dániel kis dolgokban
sem engedett a sátánnak, így később a nagyobb döntéseknél is helyt tudott állni. Az esti alkalom után mindig
a teaház nyújtott lehetőséget beszélgetésre, játékokra.
Az utolsó nap mindig szomorú az ilyen táborokban,
de most feltöltődve indulhattunk tovább az
ifinyaralásra.
Sonkoly Anna
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IFINYARALÁS!
Nagy örömömre idén is elmehettem
az ifinyaralásra, ami Kőröshegyen
volt. Ilyen nyaraláson idén voltam
másodszor, és a tavalyi után már
nagyon vártam, hogy mehessek.
Nem kellett csalódnom, az idei is
nagyon jó volt. A hét fő témája
Jézus megismerése volt. Főként
erről beszélgettünk naponta az áhítatokon, bár egyéb
fontos témák is szóba kerültek. Bár minden nap különbözött az előzőtől, a napi rutin körülbelül a következő
volt: reggeli után egy kb. 2 órás áhítat következett, amit
minden nap két-két ember tartott. Ezután ebéd, majd
strandolás jött. Vacsora után még egy rövid áhítatot tar-

tottunk, majd az este hátralévő részében mindenki elfoglalta magát: többen mentek sétálni, csillagokat néztünk, társasoztunk, stb…
Talán a szerdai nap tért el a legjobban a többitől,
ugyanis aznapra egész napos strandolást terveztünk. Éjszaka azonban esett az eső, az idő lehűlt, szóval úgy
döntöttünk, hogy inkább a szálláson maradunk. Csakúgy, mint tavaly, lelkipásztorunk, Sándor idén is lejött
egy rövid időre. Szerencsére velünk tartózkodása annyira nem volt rövid, hogy az úrvacsora elmaradjon… ☺
Összességében egy nagyon áldásos és jó hangulatban telt hetet tölthettünk el, hála Istennek és a szervezőknek és nagyon örülök, hogy ezt nem hagytam ki.

Már az is óriási tett Istentől, hogy
eljutottam Kőröshegyre, ugyanis az
indulás előtti harmadik vagy negyedik napon hárult el minden akadály
az elől, hogy eljussak a Balatonpartra.
A tábor előtt nem tudtam teljesen megélni a hitem, hiába próbáltam minél mélyebb kapcsolatba
lépni Krisztussal, egy bizonyos
szinttől valamiért nem tudtam továbblépni. A tábor második vagy harmadik napján, az esti áhítat után villámcsapásszerűen ért engem egy olyan érzés, hogy valami
történt a Jézus-Marci kapcsolatban. Azóta már sokkal
bensőségesebb a kapcsolatom Krisztussal, sokkal (ha
szabad így fogalmazni) barátiabbnak érzem a viszonyt,
sokkal többször fordulok Hozzá.
Egy ilyen ima alkalmával kértem Istentől egy kis bátorságot egy magánéleti lépés megtételéhez, mert bár az
elhatározás megvolt, a megfelelő bátorság még nem.

Nagyon felemelő érzés volt, hogy egy ilyen témában is
tudok Hozzá fordulni. Aztán az egy pár nappal későbbi
esti áhítat után (amit Évi és Zsombi tartott) éreztem azt,
hogy milyen jó lenne találkozni Jézussal, de ez (természetesen nem tudhatjuk, hogy mikor jön vissza) nem
fog egyhamar bekövetkezni. Hiába volt meg bennem a
várakozás érzete, egy kis rosszkedv is vegyült bele amiatt, hogy hosszúnak éreztem ezt az időt. És amikor ez
az érzés volt bennem, akkor olvastam hazafele menet az
Útmutató c. kiadványt, aminek az augusztus 17-hez tartozó ószövetségi igeverse a következő volt: „Én pedig
meglátom orcádat, mint igaz ember, öröm tölt el, ha
meglátlak, amikor fölébredek.” (Zsolt 17,15). Ekkor tapasztaltam meg először, hogy Isten személy szerint
hozzám szólt és az akkor már meglevő eufórikus érzést
ez csak még jobban fokozta. Óriási élmény volt ezeket
megtapasztalni. Többet változtam ez alatt az egy hét
alatt, mint egy átlagos év alatt.

Az idei ifi nyaralásnak igen vegyes
érzésekkel indultam neki. Mikor
kiderült s megszavaztuk hova is
megyünk nem igen akarództam
jelentkezni s elmenni. Úgy éreztem
kár
vesződni
azzal,
hogy
megkeresem rá a pénzt, készülök
rá, várakozni. Hónapok teltek el
ezekkel az érzésekkel. Majd jött a
gondolat az egyik testvéremtől. Miért nem hívjuk el
Ivettet is ifi nyaralásra. Az ötlet csodás volt, hisz olyan
keveset tudd jönni hozzánk ifire, biztos örülne neki ha
egy hetet velünk tölthet a Balatonon. De ezzel hirtelen
több probléma is lett. Ivettnek nem volt pénze a nyaralásra, s se neki se nekem nem volt fürdőruhánk. Szerettem volna azt hinni, hogy ezek talán jelek arra, hogy

nem kell elmennem. De tudtam, ez csak saját magam
ámítása. Ráadásul, Ivett kötötte az ebet a karóhoz, miszerint csak akkor jön, ha én is elmegyek. Végül jelentkeztem és nem bántam meg! Sőt hálás vagyok az Úrnak, hogy bár noszogatással, de rávett, hogy elmenjek.
Eljött a nyaralás előtti hét és nekem a pénztárcámban összesen 65 Ft volt. Nagyon mérges voltam. Egyfelől, hogy az eltett pénzemet másra kellett költenem.
Másfelől, se a magam se a barátnőm nyaralását nem tudom kifizetni. De az Úr csak annyit mondott, bízzak
Benne, s legyek türelmes. S igaza lett. Innen-onnan
kaptam pénzeket. Isten másoknak is szívére helyezte
Ivett velünk nyaralását, így végül az összes pénz összejött, sőt még „fagyipénz” is lett belőle. Végül pedig kijelenthetjük, hogy az ifi fizette Ivett nyaralását.

Ádány Rebeka

Ficzere Marci
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Hogy milyen volt
a nyaralás egy
hete?
Igazából
egy
szóval
tudnám
elmondani:
csodálatos.
Tudom, ez most
lehet, hogy egy
kicsit elcsépelten
hangzik, de tényleg
az
volt
számomra. Olyan
volt, mintha egy nagyra nőtt család nyaralna. Első nap
szó nélkül kezdtek el emberek megteríteni, segíteni a
másiknak. S ez az egész hét során így ment minden nap.
Reggeltől estig ugrattuk egymást, viccelődtünk, játszottunk a vízben és a szárazföldön. De mindemellett állandóan vigyázva a másikra, hogy ne bántsuk meg, ne essen bántódása.
Számomra az az este tett a legmélyebb benyomást....
(Igazság szerint nem tudom eldönteni), amikor Dani
tartott áhítatot, és az Úr ösztönzött, hogy tegyem le véglegesen a cigarettázást. Már kétszer vittem végig addigra a 40 napot, amit kitűztem magam elé, hogy addig
nem szívok el egy szállal se. Ezzel együtt úgymond böjtölök vele az Úrnak. Virág és Anna áhítata után mélyebbnek éreztem a kapcsolatom az Úrral, mint addig
bármikor megtérésem óta. Nagy Peti kisfilmje után,
nem tudom szavakba önteni egyszerűen. Új értelmet
nyert a szó: Mindenható! Mindenható Istenünk van, aki
mindenre figyel, felügyel. A mi kis életünktől kezdve
az egész Univerzum működéséig. Egy hangya nem tud

nélküle morzsát begyűjteni. Csodálatos az Urunk! Péti
áhítata mélyítette a hitemet. Sándoré pedig új reményt
adott az életemben. Végül Évi és Zsombi tanítása megmutatta, hogy az Úr tud erőt adni és új emlékeket, ha
olyan dolgokról van szó, amit a régi életemben másként
tanultam, éltem meg. Sok mindent akaratlanul is helyre
raktak bennem. És most már teljes szívemből várom
azt, hogy az Úr ismét itt legyen közöttünk. Már nem félek és érzek fájdalmat amiatt, hogy a sátánt el fogja
pusztítani az Úr Jézus!
Így visszagondolva még annyi mindent tudnék leírni. Apró dolgokat, amiket egy életre a szívembe zártam.
Azt, ahogy labdáztunk a vízben. Ahogy egymást noszogattuk, hogy merjenek bejönni a hideg vízbe. Azt,
ahogy egy szó nélkül álltak fel a naposok, hogy hozzanak még egy kancsó innivalót az ebédhez. Mikor csak
álltunk egymással szemben és egy-egy öltözködés közben a szobában a legféltettebb gondjainkat bíztuk a másikra, mert tudtuk és hittük, megbízhatunk a másikban.
Az esti sétákat, amik szinte teológiai magaslatokba
csaptak át. A közös énekléseket, a dicsőítést. Mikor
senki se nézte le a másikat, ha az örömében ugrált, mert
az Urat dicsérheti s Neki énekelhet. Vagy épp térdelve
imádta az Urat. Annyi, annyi mindent írhatnék még le.
S talán ha ezt az egy hetet teljes részletességével szeretném elmesélni, akkor az újság könyvvé alakulna át.
Ahogy Isten összetartja az ifit s engedi, hogy növekedhessünk, az egyszerűen csodálatos. 35-en vagyunk! Ki
gondolta volna pár évvel ezelőtt, hogy ez lehetséges.
Mikor én jöttem jó, ha 15-en voltunk. Ezért és mindenért az Úré a dicsőség! Hálás vagyok Neki, hogy végül
meggyőzött és ott lehettem a nyaraláson!
Mikolics Anikó

TALLÓZÓ – A FIATALOKTÓL

A 60 millió forintot érő „hányadék”
Vagyont érő hányás „hullott” egy ausztrál család „ölébe”: a tengerparton sétálva egy cet 15 kilós okádékába
botlottak. Mint később kiderült, a zsíros anyag ámbra,
amelynek grammjáért 20 dollárt fizet az illatszeripar.
Az ámbráscetek beleiben található ámbra világos hamuszürke, gyúlékony, zsíros anyag. Mivel sűrűsége kisebb, mint a vízé, tengerekben lebegve, vagy a partra
sodorva lehet rábukkanni.
A bőkezű cet így 60 millió forintot hányt a partra. A
nagy ámbráscetet sokáig vadászták az értékes ámbra
miatt. Egy ámbráscet beleiben akár 400 kilogramm
ámbra is lehet. Nagy mennyiségben az ámbra átható,
kellemetlen szagot áraszt, erős hígításban azonban meglehetősen jó szagú, távolról a pézsma illatára emlékeztet, ezért rendkívül keresett a kozmetikai iparban. (National Geographic)

Ha az ámbráról nem is, de a cetekről a Biblia több
helyen említést tesz. Azt olvassuk a 104. zsoltárban,
hogy Isten azért teremtette e hatalmas lényeket, hogy
kedvére játszadozzék velük a tengerekben. Emellett Isten engedelmes eszközei lehetnek. A tengerben hánykolódó engedetlen Jónást egy cet (óriás hal) nyelte el. Jónás belsőséges körülmények között halálraváltan imádkozik a cet gyomrában, azt gondolván, hogy ez a vég:
élve eltemetve lenni egy mérhetetlen, sötét, ámbraszagú
bendőben. Pedig a nagy gyomor, amely általában az
élet végállomása, Isten különleges gondoskodása folytán most oltalom, menedék, az újjászületés helye. A cet
kincset hány a partra, emberéletet, melyet oly nagyra
tart Urunk, mindennél értékesebbnek még akkor is, ha
az az életecske egy engedetlen, zsörtölődő, lázadó prófétához tartozik.
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Mocskosan, ámbrától bűzösen (vagy illatozva), de
épen, sértetlenül, megmentve újra partot fog egy elveszett élet.
Könnyű lekerülni a hajóról. Lehet, hogy magadtól
ugrottál, vagy mások hajítottak ki maguk közül, s
egyedül maradtál saját, mélybe húzó árnyaiddal hadakozva az örvénylő habok között, gyönge hangodra
nem figyel senki, elnyelik a zúgó tajtékok, s már föl
is tátotta rád száját a veszedelem. S fuldoklóként úgy
érezheted, itt a végállomás, beszív egy sötét, mély
gyomor, az emésztőnedvek már beindultak, s az életed lassan feloldódik. Semmivé lesznek a tervek,
álomtalanná a sötét éjszaka. Minden sötét. Egyre reménytelenebb...

De lehet, hogy Isten épp most dolgozik rajtad, még
nem látod, de a mélység kincset érlel neked, még nem
értheted, hogyan, de értékesebb leszel, ha partot érsz
majd.
Neki tényleg sokat ér az életed. Néha különleges,
megmagyarázhatatlan módon nyúl a lázadó ember után
az Isten, úgy, hogy magad sem hinnéd, hogy éppen
most az ő kezében vagy.
Ne rettegj a szenvedés cethalaitól, még hasznod lehet belőlük, Isten eszközei ők!
Papp Szabolcs
Közreadta: Kalla Balázs

Ez az igazság
Ha gondjaid terhe alatt térdre rogysz
Ne reménykedj, hogy megváltozik az életed
Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
Nagyszerű jövő áll előtted
Hogy a múlt hibáiból felállsz
Hogy öröm tölti majd be az életed, és
Gyermekeid biztonságban élhetnek
Mindennél jobban tudnod kell, hogy
Az ember nem tudja ezeket teljesíteni, de
Meg is vagyok erről győződve, mert ismerlek
Hogy másra nem vagy képes, csak az elbukásra
Totálisan tönkretetted az életedet, és
Semmilyen helyzetben sem hiszem, hogy
A jövőben meg tudsz mindent változtatni
Gondolhatod úgy, hogy életed rémes most, de
Akármennyi is van hátra
Csak egy életed van, és
Akár tetszik, akár nem
Ez az ami a valóság
Én vagyok az Úr, a Te Istened
Tudd, hogy éppen az ellenkezőjét gondolom

Először fentről lefelé, majd lentről felfelé kell olvasni.
Közreadta: Zsigovics Virág

Kedves Gyerekek és Fiatalok!
Ezzel az igével szeretném megköszönni a mini-interjúra adott
őszinte válaszaitokat.
Kívánom, hogy mindig legyen hitetek Isten hatalmára és kegyelmére, hogy minden szükségeteket bölcsessége szerint Ő
töltse be, és hogy jó cselekedeteiteket látva, mások is kövessék
életetek Urát!
Isten erejével legyen teljes egész éltetek!
Ádány Judit
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GYERMEKOLDAL

Kedves Gyerekek!
Szeretettel köszöntjük az októberi
születésnaposokat!

Sok szép és jó élménnyel gyarapodtatok a nyáron. Remélem, hogy hasznosítani tudjátok majd ezeket a következő tanévben is.
A nyári szünetet egy kicsit meghosszabbítjuk anynyival, hogy most, a szeptemberi újságban még nem
kaptok új rejtvényeket, csak egy feladatot. Ez minden
korosztálynak szól: rajzoljátok le – akár közösen – a Jánoshalmán töltött időből a legkedvesebb emléketeket.
Lehet ez egy történet is, vagy valamelyik játék élménye.
Lehet egy darab rajzlapra, vagy ha közösen rajzoltok,
akkor egy nagyobb papíron tegyétek.
A leadási határidő: szeptember 22.

Boldog
születésnapot!
Tarsoly Barnabás (okt. 8.)
Kiss Anna (okt. 12.)
Hunyady Balázs (okt. 25)
Kiss Máté (okt. 29.)

(IMA)HÁZUNK TÁJÁN
Gyülekezetünkben minden hónapban szervezett módon (is) lehet az istentiszteleteken az adott igehirdetés témájához
igazodva bizonyságot tenni. Ennek gördülékenységét és gondnélküliségét szeretnénk megkönnyíteni a testvérek
számára, az alábbi beosztás megjelentetésével. Itt látható, hogy a közel jövőben mik a tervezett igehirdetések témái,
és kik azok az előkészítő testvérek, akiknél időben lehet jelentkezni bizonyságtételre. Bátorítjuk a testvéreket, hogy
jelentkezzenek, hogy bizonyságuk növelje mindannyiunk hitét, adjon bátorságot, építse és gazdagítsa életünket az
Úrban. Fordítsa ki-ki a gyülekezet hasznára!

Dátum
Szeptember

Október

nap
8
de
du
15 de
du
22 de
du
29 de
du
6
de
du
13 de
du
20 de
du
27 de
du

Szolgálatszervező
Uri Erika

Tervezett program.
Iskolakezdés

Nagyné Kalán Éva
Bodáné Uri Ibolya
Uri Melinda

Kamaraerdő

Tarsolyné S. Eszter
Uri Erika
Ádány Ferenc
Fábiánné B. Zsuzsa
Uri Erika
Zákány Etelka

Úrvacsora
Csoportbeszélgetés
Hálaadó nap
Kamaraerdő

Téma
Hogyan olvassuk a Bibliát?
Hogyan vezet Isten?
Krisztus jelleme:
Krisztus jelleme:
Hol van a testvéred?
Krisztus jelleme:
A tanítvány, akit Jézus szeretett
Az Isten Báránya
Hálaadás
Aggódom, mit tegyek?
Hálaadás
Félek, mit tegyek?
Hogyan éljünk közösségben?

„Hirdetem igazságodat a nagy gyülekezetben, és nem zárom be számat, jól tudod, Uram! Igazságodat nem rejtegetem szívem mélyén, hanem beszélek hűségedről és szabadításodról. Nem
titkolom el szeretetedet és hűségedet a nagy gyülekezet előtt.” (Zsolt 40, 10-11)
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SZÜLETÉSNAPOSOK
Szeretettel
köszöntjük
szeptemberben
született
testvéreinket!
Kiss Ágnes (szept. 3.)
Gulyás Jenőné (szept. 5.)
Uri Benjámin (szept. 7.)
özv. Bányai Jenőné (szept. 8.)
dr. Ádány Sándor (szept. 13.)
Bartha Gáborné (szept. 13.)
Bodó Dániel (szept. 13.)
dr. Novák Péter (szept. 13.)
özv. Egyed Ferencné (szept. 15.)
dr. Simon Lászlóné (szept. 19.)
Sonkoly Anna (szept. 23.)
Nagy Péter (szept. 25.)
Bencsikné Bódi Zsuzsa (szept. 28.)
Ádány Mihály (szept. 29.)
Sonkolyné Nagy Ágnes (szept. 30.)

Gyülekezeti alkalmak
−

−
−

Vasárnap:
9,15 óra: imaóra, gyerekeknek bibliakör, tinédzsereknek Palacsintázó
10 óra: Istentisztelet
17 óra: Istentisztelet
Csütörtök: 18,30 óra: Bibliaóra
Péntek: 17 óra Biztos Szikla
Klub; 18,30 óra: Ifjúsági alkalom

A hónap második vasárnapján, a
délelőtti istentisztelet után Közösségi Vasárnap: kávé, tea, sütemény
és lelkes testvéri beszélgetések.
Minden hónap 3. vasárnapján a
délutáni istentiszteletet a Kamaraerdei Idősek Otthonában tartjuk.
Árvaházi találkozó
Szeptember 28-án délelőtt 10 órakor a volt Baptista Árvaház még
élő növendékei, és a környéken lakott kortársaik találkoznak, hogy
együtt emlékezzenek az együtt töltött évekre.

„Egyet cselekszem, azokat, amelyek hátam mögött vannak, elfelejtvén, azokat pedig, amelyek előttem vannak, nekik dőlvén,
célegyenest igyekszem az Istennek a Krisztus Jézusban onnan felülről való elhívása jutalmára.” (Fil 3,14)
Rengeteg erőt elvesz tőlünk, ha múltunk kudarcai, tévedései előjönnek, kesergünk és jóvátehetetlennek érezzük. Bukdácsolásaink, próbálkozásaink sokszor növekedéshez, fejlődéshez vezetnek, de csak akkor, ha múltunk rendezésében Jézust hívjuk segítségül.
Elrendezni Istennel, ami Rá tartozik, emberekkel, ami rájuk
tartozik. Fájdalmainkat elveszi, meggyógyítja teljesen az Örökkévaló, és tovább mehetünk. Így már elfelejthetjük, ami mögöttünk van, és teher nélkül nézhetünk előre, mert van célunk.
Kívánom, hogy lássátok meg elhívásotokat és teljes erőtökkel dőljetek neki és nyomuljatok előre a célig!
Lukács Edit

Betegeink
Ádány Erzsébet
Bányai Jozefa
Búzás Lászlóné
Egyed Ferencné
Gulyás Józsefné
Kiss Gyula
Molnár József
Pomázi Lászlóné
Simon Lászlóné
Szabó Sándorné
„De tudjuk azt is, hogy az Isten
Fia eljött, és értelmet adott nékünk arra, hogy megismerjük az
igazat, és hogy mi az igazban, az
ő Fiában, a Jézus Krisztusban
vagyunk. Ez az igaz Isten és az
örök élet.” (1Ján 5,20)

Ajánló
Szeretettel ajánljuk a számítógéppel és internet elérhetőséggel rendelkező testvéreink figyelmébe a
gyülekezet honlapját.
www.budaibaptista.hu

A képtárban megtekinthetők az újságban megjelenő cikkekhez tartozó fényképek. A Heti alkalmazás
menüpontba pedig minden héten
felkerül a vasárnap délelőtti prédikáció kivonata és az üzenet alkalmazására való buzdítás is.

Vers
Áldd meg az én hitem
Uram, én bízva jöttem hozzád,
És hoztam egy üres, bűnös szívet.
Leteszem eléd alázattal,
Hogy tégy bele mustármagnyi
hitet.
Tépd el mindazt, ami máshoz köt.
Mindazt, mi gúzsba tartja szívem.
Te tudod, hogy mi erőtlenít,
S miért gyenge gyakran hitem.
Adj nekem erőt, sasként szállni,
Ha vágyam imaszárnyon viszem.
S ahogy azt már annyiszor tetted,
Áldd meg Uram újból: az én hitem.
Tamaska Gyula

Szerkesztette: Ádány Judit és Kolozs Nagy János
Fotó: több szerzőtől
Kiadja a Budai Baptista Gyülekezet, 1118 Budapest, Alsóhegy utca 38. www.budaibaptista.hu
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