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2001 ıszén azért hoztuk létre szövetségünket, hogy a megújítsuk az ifjúsági 
missziót, s ezáltal újabb fiatalokat hívjunk meg Jézus követésére. 2011 ja-
nuárjában ezért a célért hirdetjük meg az Országos Imaláncot! Imádkoz-
zunk együtt az ifi közösségeink megújulásáért, nyitottságáért, a 2011-es 
missziós programokért, a fiatalok Krisztus melletti döntéséért!  
 

„DE TI IS SEGÍTSETEK, IMÁDKOZZATOK ÉRTÜNK!” (2KOR 1,11)  
 

IMÁDKOZZ VELÜNK TE IS MINDEN HÓNAP 10. NAPJÁN, ESTE 10 ÓRAKOR!   
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ŐSZI MIX NAPOZÁS BUDAKESZIN 

EEEEGYGYGYGY    NAPNAPNAPNAP, , , , TELETELETELETELE    REMÉNNYELREMÉNNYELREMÉNNYELREMÉNNYEL............    
► SÉRA LÍVIA (BUDAPEST-PEST)  
 
 

 

2010 novemberében is Mixeltünk a Budaörsi ifi rendezésében. E neves 
napon, az ifjúság, a remény (reménytelenség) témáit feszegette. A szo-
kásos összetevık most sem hiányozhattak. Egy kis dicsıítıs, verselıs 
felvezetı után Khaled Laci válaszolta meg nekünk elıadásában a nap 
kérdését: Mi a reménység emberei vagyunk? 
 
De hopp, hirtelen azon kaptam magam, hogy sodródok egy csoporttal 
teremrıl teremre, és minden helyszínen különbözı impressziók érnek. 
Egy sötét pince gyertyafénnyel, egy szoba elégetett aggodalmaink füst-
szagával, egy nappali telis teli reménytelen képekkel. Ezután az épülı 
templomot csodálhattuk meg, és ebbıl feleszmélve máris a délutáni 
programok következtek. Zenés, kézmőves és drámacsoportra oszlottak 
a fiatalok. Az utóbbit Kovács Zsuzsival karöltve vezettük. A résztvevı 
lányokkal, fiukkal összehoztunk egy kis improvicáziós szösszenetet a 
remény és reménytelenség témájában. Remek volt a hangulat, és csak 
úgy repült az idı… El is érkezett a „vég”. Donát, pár szóval zárta le, a 
megkezdett témát, majd egy kis éneklés után oszlani kezdett a banda. 
Kérdeztem magamban: ennyi? 
 
Bizony… egy nap… néha milyen soknak tőnik, és azt kívánjuk „bárcsak 
vége lenne. De természetesen, most egy szempillantás alatt pergett le. 
A téma szerintem többet érdemel egy napnál, hiszen az Istenbe vetett 
reményünk az, ami átsegít az életen. Más szóval, nekem nagyon kevés 
volt ez a kis idı, hogy beleéljem magam a témába, de természetesen, az 
már önmagában elég, hogy egy napot Istenre figyelve tölthettem. 
 
 
 

 

� � � 
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NAGYSZALONTAI MISSZIÓBAN 

MMMMÁSOKÁSOKÁSOKÁSOK, , , , MINTMINTMINTMINT    MÁSOKMÁSOKMÁSOKMÁSOK    
► SÉRA HAJNALKA (BUDAPEST-PEST)  
 
 

 
2009 szeptemberétıl 2010 májusáig éltem Nagy-
szalontán, a Szent Ferenc Alapítvány egyik neve-
lıotthonában, mint nevelı. Biztos hallottatok 
már Böjte Csabáról, aki az Erdélyben élı nehéz 
sorsú magyar gyerekek számára mőködtet neve-
lıotthonokat. Az otthonok különlegessége, hogy 
a nevelı, mint pótszülı él a gyerekekkel, nem 
pedig nyolc órás munkaidıben felügyeli ıket. A 
másik jelentıs eltérés az állami otthonokhoz ké-
pest, hogy nem zárják ki Istent az ajtó elé. 
 
Hogy hogyan kerültem oda, az számomra is rej-
tély. Nagyon furcsa, hogy a tılem 300 km-re élı 
11 gyerek, ma már hozzátartoznak az életemhez, 
hiszen azelıtt semmi szál nem kötött hozzájuk. 
Isten valamiért mégis úgy gondolta, elvezet oda. 
 
Mikor 2009 februárjában három hetet önkéntes-
ként dolgoztam Nagyszalontán, a vezetı felaján-
lotta, hogy költözzek oda nevelınek. Persze én 
nemet mondtam, és gyorsan el is felejtettem a 
dolgot, egészen augusztus végéig. Akkor valami-
ért bevillant, hogy van egy ilyen lehetıség, és 
élnem kell vele. Két hét múlva már ott voltam. A 
tanév kezdetén (ott szept. 15.) összeköltözhet-
tem újdonsült családommal; 10 kislány és egy 
kedves, alázatos nevelı nénivel és négy éves kis-
fiával. Mi ketten neveltük a lányokat, mivel mind-
egyikük rendkívüli odafigyelést igényelt az isko-
lai lemaradásaik és egyebek miatt. A gyerekekkel 
hamar kiismertük egymást, felmértük a másik 
határait. 
 
 
 
Hajni a gyerekekkel  
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NAGYSZALONTAI MISSZIÓBAN 

A lányok többsége azért került be, mert a szü-
leiknek fontosabb volt az alkohol, mint a saját 
gyerekük. Egy konkrét példát szeretnék írni; 
van egy kislány, aki most tíz éves. 3 éve került 
be, mert a szülei egymás után meghaltak, 
mind kettı az alkohol miatt. İ szinte a kocs-
mában élt, s bár a szüleinek volt háza, neki 
valamiért mégis a sufniban kellett aludnia, 
ahol az egerek megrágták a fülét. Mivel sok-
kolta szülei elvesztése, mióta azok meghaltak, 
szinte nem is fejlıdik sem testileg, sem értel-
mileg. Az értelmi fejlıdésében gondolom az is 
gátolja, hogy a szülei ıt is itatták alkohollal, ami 
egyébként a többi szülıre is jellemzı. Viszont ez 
a kislány mindezek ellenére az egyik leg szeretni 
valóbb, nagyon érzékeny, és figyelmes. 
 

Érthetı hát, hogy amikor bekerülnek érzelmileg labilisak, érték-
rendjük sérült. Mivel a szülık nem tartották fontosnak az iskolát, 
volt olyan kislány, aki 4. osztályban még nem tudott írni, olvasni. 
Nagyon szomorú vagyok, az elvesztegetett évek miatt, mert így 
hátránnyal kerülnek közösségbe, és az amúgy is alacsony önérté-
kelésük még lejjebb csúszik. Pedig nincs okuk rá, hiszen mind-
egyikük értelmes, erıs kislány. Mérhetetlenül hálásak a szerete-
tért, egy ölelést tízzel viszonoznak… 
 
Szerintem, a hátrányos helyzető gyerekekkel végzett munkában az 
egyik legnagyobb veszély, ha azonosulunk a gyerek problémáival. 
Az sehova nem vezet, ha mi is vergıdünk, és csak sajnáljuk ıket. 
Fontos, hogy tudatosan tartsuk kezünkben ezt a dolgot, szabjunk 
határt az érzelmi kitöréseknek. A keresztény szociális –és misszió-
munkások nagy elınye, hogy mások és saját terheiket is Krisztus 

kezébe tudják letenni, míg a jó szándékú világi 
emberek hamar kiégnek, és így többet ártanak, 
mint segítenek. 
 
Ha jól emlékszem, hála Istennek én nem égtem ki 
a nyolc hónap alatt, viszont elég sok problémával 
küszködtem. Honvágy, konfliktusok a munkatár-
sakkal, harc a vezetıvel, a katolikus pappal. Olyan 
volt, mint egy vallásos Való Világ, beszőkült, és 
fojtogató. Úgy éreztem, hogy a napjaim nem áll-
nak másból, mint harcból, és hogy a gyerekek lel-
ki fejlıdésére-gondozására már nem is marad 
energiám. A hazaköltözést sokan javasolták az is-
merıseim közül, de ezt én nem éreztem sem al-
ternatívának, sem megoldásnak. Kb. négy hóna-
pig azon gondolkoztam, hogy van e az állhatatos-
ságnak határa? Biztos sokaknak egyértelmő a vá-
lasz, de nekem akkor ez tényleg komoly kérdés 
volt.  
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NAGYSZALONTAI MISSZIÓBAN 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Persze most már tudom, hogy nincs határ, hiszen Jézusnak 
sem volt. Haláláig állhatatosan, alázattal tőrt, a számára kijelölt 
úton haladt, csöndesen, tisztán, az égre tekintve. Mégsem 
mondanám, hogy balek volt. Nem hülyét csináltak belıle, ha-
nem hagyta magát megalázni Isten nevéért, az igazságért… 
 
Most már visszatérek a gyerekekre…Hogy miben mások, mint 
mások? Elıször is, hogy annak ellenére, amiken keresztül 
mentek, boldogok. Hihetetlenül erısek, nem lázadnak a sors 
ellen. Mindenért hálásak, sok örömöt adnak, és még több sze-
retetet. Megbecsülik az életet, az értük hozott áldozatokat. 
Szeretik Istent, ragaszkodnak a békességhez. Szeretik szülei-
ket! Mindennap imádkoznak értük, hálát adnak a napért, és 
Jézus segítségét kérik a kis dolgaikhoz. Isten áldása van életü-
kön; talán egy lepel van a szemük elıtt, hogy ne érthessék a 
világban zajló gonoszságokat, viszont értelmük és érzékenysé-
gük van befogadni az Úr Jézus igazságát és fényét. Hiszem, 
hogy mind a tizenegy élet Jézus kezében van, és bár kilátásta-
lan a sorsuk, ha másnak nem is, Istennek terve van velük. 
 
Nagyon sok mindent tanultam ebben a nyolc hónapban. Pél-
dául, hogy nincs jobb, mint egybıl a mélyvízbe ugrani. Hiszen 
ott biztos, hogy a saját erım semmit nem ér, Isten lesz az, aki 
erıt ad és megvéd. Ha İ egy feladatot ránk bíz, (akár százezer 
km-re) akkor mi csak állunk a pofonok és támadások sodrásá-
ban, de az ütéseket İ kapja. Hálás vagyok az Úrnak, hogy meg-
ajándékozott ezzel a tizenegy kisgyerekkel, hogy érezhettem 
azt, milyen ott lenni, ahol İ látni akar. Felhasznált az Úr, min-
den fogyatékosságom ellenére, és ezeknek a gyerekeknek 
most már elsı helyen áll Jézus. Megismerhettem a szeretet 
olyan mélységeit, amirıl eddig halvány sejtésem sem lehetett. 
Teljes volt az életem nyolc hónapig, de mivel Isten nem pár 
hónapot, hanem egy életet kér, és én is annyit szántam neki, 
most egyelıre várok Rá. 
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DOMBÓVÁR-SZEGED-PÉCS-KAPOSVÁR ��� 

A A A A BARÁTSÁGBARÁTSÁGBARÁTSÁGBARÁTSÁG    LEGYŐZILEGYŐZILEGYŐZILEGYŐZI    AAAA    TÁVOLSÁGOKATTÁVOLSÁGOKATTÁVOLSÁGOKATTÁVOLSÁGOKAT 
IERRE A KIJELENTÉSRE TÖKÉLETES PÉLDA VOLT NOVEMBER 2. HÉTVÉ-

GÉJE. 12-14 KÖZÖTT DOMBÓVÁRRA LÁTOGATTAK A SZEGEDI IFJAK. 
AZ EREDETILEG CSUPÁN SZEGED-DOMBÓVÁR TERVEZTE TALÁLKOZÓ-

BÓL SZOMBATRA KÉSZ REGIONÁLIS ÖSSZEJÖVETEL LETT, MÉG HA CSE-

KÉLY LÉTSZÁMBAN IS. EZ TANÚBIZONYSÁG LEHET ARRA, HOGY MEK-

KORA ÖSSZETARTÓ ERİ AZ ISTENBE VETETT HITÜNK ÉS EGYMÁS SZERE-

TETE. ELEINTE ÚGY GONDOLTAM EGY CIKKBEN MEG LEHET FOGAL-

MAZNI MINDEZT, DE TÉVEDTEM. A PROGRAM EGY VOLT, AZ ÉLMÉNY, 
A BARÁTSÁG KÖZÖS, DE A HITÜNK ÉS ÉRZÉSEINK EGYEDÜL ÁLLÓAK, 
AHOGY MI IS. BÁR ISTEN JÓL ISMER MINKET, DE NEKTEK OLVASOK ITT 
VAN A MI VÉLEMÉNYÜNK MILYEN VOLT EZ A HÉTVÉGÉNK: 
 
 

EEEELŐKÉSZÜLETEKLŐKÉSZÜLETEKLŐKÉSZÜLETEKLŐKÉSZÜLETEK D D D DOMBÓVÁRONOMBÓVÁRONOMBÓVÁRONOMBÓVÁRON    
► CSUHA ALEXANDRA (DOMBÓVÁR)  
 
 
 
A Szeged-Dombóvár Ifi Találkozó megszervezése igazán nagy kihívást 
jelentett számunkra. Nem csak kedves barátokat próbáltunk a legna-
gyobb szeretetettel vendégül látni, de vizsga volt ez arra is: képesek 
leszünk-e összehozni a tavaszi ifjúsági csendes napokat. 
 
Nos, emlékszem az elején nagyon döcögısen indultak a dolgok, mert 
nehéz volt találni egy közös idıpontot, ami a lehetı legtöbb ember-
nek jó. Minket a szegediek kérdezgettek, hogy mi lesz már, mi meg a 
szegedi ifi vezetıt, Kristófot nyüstöltük. A vége felé már kezdtük telje-
sen feladni a dolgot, amikor Izának érkezett egy email: november 12-
14. Én épp az órámon ültem, mikor írt egy sms-t és kevés hiányzott 
hozzá, hogy fel ne sikítsak. A tanárom iránti szolidaritásomból végül is 
nem tettem, inkább óra után hívtam vissza, hogy ez már biztos-e. 
Onnantól kezdve nem volt megállás. Még azon a vasárnapon összeül-
tünk és 4 óra leforgása alatt kitaláltuk 3 nap programját. Persze ez, idı 
közben még csiszolódott és volt, ami konkrétan a találkozón változott, 
de elég jó alapokkal indultunk neki. Miért is ne lett volna így? Folya-
matosan imádkoztunk a szervezés közben, hogy minden jól menjen: 
az emberek épségben megérkezzenek, legyen helyünk, ételünk és ami 
a legfontosabb, hogy Isten köztünk legyen ezen az alkalmon, mi pedig 
még közelebb kerülhessünk hozzá. Így utólag elég nyugodt szívvel 
mondom ki, hogy minden imánk célba ért. 



 

 7777    

���MEETING 

Apropó ima. Számomra talán a legemlékezetesebb elıkészület az igés kártyák 
megalkotás volt. Izával jó elıre kitaláltuk, hogy levél formát szeretnénk az ısz 
miatt, és megbeszéltük, hogy hogyan lesz rajta az ige. Aztán annyit agyaltunk 
minden nap a dolgokon, hogy mindig hozzájött valami plusz. Egyik nap megvet-
tem a leveleket, a következın, már fonni kezdtem rájuk, mert miért ne tennénk 
fel ıket két hatalmas kézre? Hát persze, miért ne? Aztán a következı nap már 
ott tartottunk, hogy a két tenyér az ég felé emelkedı ujjakkal fog elkészülni bar-
na kartonból, hogy úgy nézzen ki, mint egy fa és majd errıl fogja mindenki leva-
dászni az igéjét. Viki ügyesen meg is valósította ezt a tervet. Az azt követı alkal-
mon mikor már az igéket válogattuk, elkezdtünk ige párokról beszélni, mert 
szerettük volna, ha ezzel kialakul egy még szorosabb kötelék és mindenki szá-
mára lesz legalább egy valaki, aki biztosan imáiba foglalja majd idınkként. Utol-
sónak még csütörtökön alakítottunk a kész kompozíción és onnantól már csak 
azért rimánkodhattunk, hogy a ragasztó tartson ki szombat estig… 
 
Az ételek kérdésében ezzel szemben abszolút gyorsak és konkrétak voltunk. 
Utolsó nap még elmentünk a dombóvári ifi lányaival egy nagy bevásárlásra és 
minden kedves segítıt ráállítottunk a maga reszortjára, sıt még mi is besegítet-
tünk. A legfelségesebb lakomát persze így is vasárnap kaptuk és ezer köszönet 
ezért mindenkinek. 
 
Az érkezés napja nekünk abszolút az izgalom jegyében telt. Mozgattuk az 
agyunk, hogy mi az amirıl megfeledkeztünk, mire lehet még szükségünk. Én 
például –utolsó napon ezt bıvebben kifejtettem-, hogy pénteken szó szerint ener-
giám és vérem adtam a „szent” ügy érdekében, de igazából ezt szívesen tettem. 
 
Sıt, ezen a hétvégén mi is nagyon sokat kaptunk hitben, barátságban, szeretet-
ben. Erzsike volt olyan kedves és a kérésünkre elvállalta, hogy a Jelenések köny-
vébıl fog elıadást tartani nekünk. Elmesélte, hogy ez a Jelenések könyve egy 
igen érdekes része a Bibliának, mert a nagy keresztény üldözések idején az em-
bereknek hatalmas szükségük volt a hitük megerısítésére és ez a könyv a re-
ménységet jelentette számukra. A reményt, hogy ahol az életveszély ellenére is, 
sıt annál inkább biztos szívvel vállalják a hitük, ott biztos kézben vannak. Ne 
álljunk hát bambán a dolgok felett, mert félünk kinyitni ezt a könyvet és vállalni a 
benne leírtakat, mert csak Jézus neve az, ami által üdvözülhetünk. Az Isten igazsá-
gos, mindig egyensúlyban tartja az ı szeretetét és ítéleteit bőneink szerint. 
 
János látomásában négy lovasról tesz említést az általunk kiemelt igeszakasz-
ban. Az elsı a megtévesztı, aki Jézus Krisztusnak adja ki magát és nekünk na-
gyon közel kell lennünk Jézushoz, hogy meg tudjuk különböztetni tıle. A máso-
dik a tőzvörös lovon érkezı, a háborúk és ellenségeskedések lovasa. Ha elcsábu-
lunk a hamis Krisztusban akkor a mi életünk is csupa háború és békétlenség 
lesz. A harmadik lovas mérlegre teszi az életünk. Megítéljük mi saját magunkat 
is és közben megfeledkezünk a fontos dolgokról. Akik pedig nem látnak tisztán 
azokért eljön a negyedik lovas, aki maga a halál. Ez a következménye annak, 
ahol nincs Krisztus. 
 
Végezetül Erzsike ezzel a kérdéssel indított el minket a kiscsoportokba: Mik 
azok a dolgok, amik számunkra nehézséget okoznak és mire lenne szükségünk, 
hogy becsületesen megálljuk a helyünket? Te elgondolkodtál már rajta? A jó 
utakon nem könnyő elindulni, de Isten azon az úton vezet, amin járnunk kell és 
ha Krisztussal tartasz minden lépést egyre könnyebb lesz megtenned neked is! 
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DÉL-MAGYARORSZÁGI ��� 

VVVVANANANAN    ÚGYÚGYÚGYÚGY, , , ,     
HOGYHOGYHOGYHOGY    CSAKCSAKCSAKCSAK    VALAMIVALAMIVALAMIVALAMI    KICSITKICSITKICSITKICSIT    TERVEZÜNKTERVEZÜNKTERVEZÜNKTERVEZÜNK, , , , 
MÉGISMÉGISMÉGISMÉGIS    MEGKAPJUKMEGKAPJUKMEGKAPJUKMEGKAPJUK    AAAA „ „ „ „FÉLFÉLFÉLFÉL    VILÁGOTVILÁGOTVILÁGOTVILÁGOT”...”...”...”...    
► KURDI MÁRTON (KAPOSVÁR) 
 

 

  

Üdvözöllek benneteket Kedves Barátaim, Kedves Testvéreim, Ked-
ves Olvasók, vagy kissé szélesebb körő megszólításban és politikai 
stílusban: Kedves Magyarok, Kedves Honfitársaim, Kedves Baráta-
im! Úgy vélem vannak dolgok az életünkben, amelyek sokkal több 
szót érdemelnek annál, hogy csupán annyit mondjunk, ha valaki 
érdeklıdne, hogy: „Há, nagy volt! Zúztunk!” Így érzek valahogyan a 
dombóvári kalifátusba tett látogatásommal is. 
 
Nagy örömömre szolgált és igen megtisztelve és kitüntetve éreztem 
magamat, amikor megtudtam, hogy lesz egy közös Szeged-
Dombóvár nagy győlés (na, mondom ez már önmagában is biblikus 
mérető lenne) ám voltak olyan figyelmesek és személyemrıl is meg-
emlékeztek, hogy habár egyik részlegbe sem tartozok bele, mégis 
szeretnék ha ott lennék. Szandi, Iza és Boti invitálásának nem lehet 
nemet mondani! „Na, ez tuti party lesz” – gondoltam. 
 
Izával együtt Pécs metropoliszából kezdtük meg utunkat egy csodá-
latos péntek estén, amikor is az állomáson találkozva megtudtam, 
hogy Donát teológus nagymester és Drága Unokatesóm, Anzsi is 
emelni fogják a hétvége hangulatát. Így a két ifi találkozásának in-
dult vállalkozás lassan kezdett már-már bolygóközi méreteket ölteni, 
s kezdtem attól tartani, hogy a következı akit meghívnak, az maga 
Darth Vader lesz. De nem így lett! Helyette még nagyobb meglepe-
tésvendégként érkezett Hecker Gábor és ahol ı ott van mindig 
egész nevetés aknamezık vannak. Ha ı egyszer elkezd nevetni, ak-
kor elindít egy kacarászási láncreakciót és bizony ilyenkor a jókedv 
szentélyének kövei már igencsak jó alapokon nyugszanak. 
 
Amikor megérkeztünk és beléptünk a gyülekezeti terembe, már rög-
tön szembe találtuk magunkat egy jófajta hagymás-zsíros kenyér 
édes látványával, amolyan alföldi hangulatú idillikus vacsorával, 
amit talán még maga Petıfi is versbe szedett volna. Ezután ha emlé-
keim nem csalnak, jött a klasszikus együtt éneklés, zenélés, ahol al-
kalmam nyílott Sztupkai Benivel gitárduót alkotnom, amit különö-
sen kiemelnék az elsı estébıl, mert nagyon szeretem, ha nem egye-
dül kell zenélnem, hanem több hangszer harmóniájából adhatjuk 
meg az alapot egy csodálatos, bensıséges hangulatú dicsıítéshez.  
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Ezek után aznap este már közös programként nem sok minden történt. El 
lettünk osztva családokhoz és ki-ki ment a saját birodalmába, hogy ott folyta-
tódjék tovább az este. Itt úgy vélem mindenki csakis pozitívan tudna nyilat-
kozni vendéglátóiról, én is hadd szóljak néhány szót a miénkrıl, mert annak, 
hogy az a hétvége olyan csodálatosra sikeredett ı elengedhetetlen, szerves 
részét képezte. 
 
Ez a Hölgyemény pedig nem más mint Csuha Alexandra, akihez Sipos Boti és 
Dani társaságában kerültem éjszakára. Itt leírhatnám az egész rövid, ám annál 
tartalmasabb náluk tartózkodásunkat, de akkor azt hiszem egyedül tölteném 
meg a MIX következı számát és másokat is hagyni kell kibontakozni, így in-
kább hadd emeljek ki innen is egy dolgot, méghozzá a reggelit. Ha egyetlen 
szóval kéne jellemeznem azt mondanám: WOW! Ritkán van az, hogy egy he-
lyen ahol elıször járok úgy érzem magamat, mintha épp Dubai-ban ébredez-
nék a világ egyetlen hét csillagos szállodájában, ahol a szobapincér egybıl 
tudja a dolgát és már hozza is ágyba a reggelit. Nos itt ez megtörtént. Szandi 
abszolút megtett mindent, hogy meglegyen a reggeli újjászületés érzés, egy 
ágyba hozott reggelivel, amely tartalmazta az oly régóta, Botival az éltetı eli-
xírként számon tartott közös italunkat, a kakaót. És Szandi még erre is odafigyelt! 
 
Számon tartotta, hogy mi a kakaó elkötelezett hívei vagyunk. Úgyhogy meg 
volt adva egy csodálatos napra a kezdı löket a köbön. Ezek után elmentünk a 
Dombóvári Metodista Villába, hogy ismét egyesítsük erıinket. Örömmel ta-
pasztaltuk, hogy mindenki megvan, él és virul, egészséges, sıt még gyarapod-
tunk is! Egy Árpi nevezető, nagyon rendes helybéli srác csatlakozott hozzánk, 
valamint a házigazdák is: Csernák Erzsike és Kedves férje. Itt néhány tréfás 
játékra került sor, ami tovább növelte vidámságunkat, örömünket, hogy aztán 
kissé komolyabb vizekre evezzünk Erzsike rövid elıadásával, majd a kiscso-
portos beszélgetésekkel. És ha jól emlékszem ezek után jött be a képbe a lako-
ma megint csak. Dombóvár fiai és leányai ismételten kitettek magukért és 
már-már kezdett Sohaország érzésem lenni, hogy itt az ember csak egyet kí-
ván és máris untig elég táplálék terem szemei elıtt, a legjobb falatokból. 
 
Ezután a csapat egy nagyon nemes célkitőzést tett: eldöntöttük, hogy meglá-
togatjuk Lakatos Vikit munkahelyén az öregotthonban és „szerenádozunk” 
neki egyet. Eközben útba ejtettünk egy múzeumot, majd meglátogattunk még 
egyet ráadásként, ami egy nagyon vagány kis ırtoronyban volt berendezve, 
mellette az elsı felelıs kormány gigantikus szobraival, amivel elıszeretettel 
fényképezkedett is a jónép. Szóval programokban bıvelkedve, közben jókat 
beszélgetve, mulatva jutottunk el végcélunkhoz, Viki munkahelyére. Ide ami-
kor beléptünk és az idısek meglátták ezt a tömeget, hirtelen a megdöbbenés 
jelei ültek ki arcukra, nem értették, melyik társuknak lehet ennyi unokája. 
Ennél jobban talán csak Viki maga volt meglepıdve, s mi a legjobbat igyekez-
tük nyújtani, hogy néhány kellemes pillanatot teremtsünk neki és a nénik is 
visszatapsoljanak… 
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Ezt követıen visszatértünk a fıhadiszállásra, ahol házigazdáink még egyszer bi-
zonyították zsenialitásukat a vendéglátás terén és ismét táplálkoztunk testileg, 
lelkileg, szellemileg. Sajnálatos módon itt következett az elmenetelem, de elıbb 
még húztunk igéket, amelyet dombóvári testvéreink felettébb igényesen elıké-
szítettek, hogy a kíváncsi szemlélıdı keresztény már eleve érdeklıdjön messzi-
rıl is, hogy mi állhat rajtuk. Ezután én elnökösen távoztam. Sajnos az idı szőké-
ben olyannyira elnökösen, hogy az már-már James Bondosra sikeredett és jófor-
mán titokban léptem le, illetıleg Siposék és Szandi társaságában. Ezúton is sze-
retném sajnálatomat kifejezni, hogy csak ilyen könnyedén otthagytam a csapa-
tot… nálam általában nem ilyen az elköszönés, de hát ha hív a kötelesség, nincs 
mese, menni kell. És szeretném nagyon megköszönni mindenkinek ezt a fergete-
ges péntek estét és szombati napot. A szervezıknek külön kiemelt dicséret és 
egy gigantikus virtuális taps jár, de mindenkinek, aki ott volt, köszönöm, hogy 
ilyen hétvégét tölthettem el a társaságotokban! 
 
 

AAAAZZZZ    AAAA S S S SZOMBATZOMBATZOMBATZOMBAT    
► THALY ANGELIKA (PÉCS) 
 

 

 

Az a szombat…Na, az a Szombat egy szuper szombat volt!!! Sokféle szombaton 
voltam mostanában, de sajnos ifis csak nagy ritkán akadt köztük. Sıt, még a hét-
köznapokban is ritka az ifis. Többnyire, biztosan merem állítani, hogy Siklós a 
világ közepe, de amikor a barátaimra gondolok, néha már majdnem elismerem, 
hogy inkább a világ vége. Az viszont biztos, hogy azon a Szombaton Dombóvár 
volt az egész univerzum közepe! Természetesen ezt bizonyítani is tudom. 
 
Már az oda út is kellemes volt, nagyszerő társaságban, színes napfelkeltével. A 
fogadtatás igazán Izásra sikerült, ami persze a legjobb fajta. A reggelt megfősze-
rezte egy Müllerék-féle reggeli, aminek hangulatát semmihez  sem tudnám ha-
sonlítani! A délelıtt sok nevetéssel, játékokkal és Istennel telt. A Jelenések köny-
ve Erzsike néni magyarázata alapján már egészen emberbarátinak tőnt, és felvillant 
bennem a remény, hogy mégsem az elsı egyharmad része ként fogok meghalni.  
 
A délután mászkálással telt. A dombóvári helytörténeti múzeumban találtam egy 
mókusos bögrét, kipróbáltuk a nyomdai betőket és a lúdtollal való írást. Egy vá-
rat is megnéztünk, majd hajóhintáztunk a szoborpark mellett. Persze a hatalmas 
szobrokat is megcsodáltuk. Aztán meglátogattuk Vikit és igazán szívmelengetı 
érzés volt az öreg nénikék, bácsikák győrőjében Istennek dalolni. 
 
Este az igehúzás sem hagyományos módon zajlott, amiért ezúton is szeretném 
kifejezni elismerésem az ötletgazdák felé. Mindenkinek volt egy párja, akivel azo-
nos igét kaptak és imádkozhatnak egymásért. A baráti imádságnak pedig hatal-
mas ereje van és erre jó megint rájönni! Tehát újra feltankoltam lelkileg és remél-
hetıleg nem robbanok le a következı csendesnapig. Hiszen kicsi a kocsi, de tele 
a tank! 
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► SIPOS BOTOND (SZEGED) 
 
 
 
A Nap utolsó sugarai elıször vérvörösre, majd ibolyaszínőre festették az ıszi, alko-
nyi égboltot. Dombóvár utcáin enyhe, a kellemesnél kicsivel hővösebb, szellı úrfi-
ak és leánykák járták el a búcsútáncát a gyönyörő novemberi napnak. Egy kis csa-
pat szíveinek dobogása adta meg e tánchoz az alapritmust. Igen! Ez a kiscsapat mi 
voltunk. Az ifjúság rettenthetetlen és vidám képviselıi. Ahogyan az éltetı Napocs-
ka elbúcsúzott tılünk, úgy mi is elbúcsúztunk néhány pécsi testvérünktıl, mert 
ahogyan visszaértünk a városnézésrıl, és Lakatos Vikinek szervezett szerenádról, 
sajnos nekik menniük kellett. De nem csüggedtünk. Miért csüggedtünk volna? Hi-
szen, akik elmentek (bár sok idı múltán) azokkal újra találkozunk majd. Akik pe-
dig maradtak, azokkal egy csodálatosan szép estét tölthettünk el. Kristófunk egy 
(számomra) vadonatúj ötlettel állt elı. Egy, a rendhagyótól eltérı esti áhítatot szer-
kesztett meg. Még soha nem volt részem ilyen mértékő spirituális élményben. 
Mindenki saját maga tartotta meg a maga áhítatát, és építette fel az Istennel való 
elmélyült beszélgetését. Négy stáción mentünk végig. Egy helyszínen egyszerre 
csak egy ember tartózkodott, úgy 10-15 percig. 
 
Az elsı stáció a „Tükör” volt. Ennél az állomásnál a „zarándok” leült egy tükör elé, 
melyhez instrukciók voltak mellékelve. A cél az volt, hogy ismerjünk fel minél több 
hibát magunkban és állapítsuk meg, mik azok a dolgok, amire Isten és mi is büszkék 
lehetünk, és mik azok, amik Isten elıtt nem kedvesek, de mégis bennünk vannak. 
 
A második stáció volt a „Gödör”. Talán ez volt a legkönyörtelenebb hely. Itt min-
denki szembesülhetett azzal, hogy, bár nem érezzük eléggé, elhatalmasodtak raj-
tunk a bőnök. Továbbá néhány bibliai szakasz volt mellékelve, melyek a Szentírás 
egyes szereplıinek bőneit, és az azokkal járó büntetéseket tartalmazták. 

 
A harmadik stáció volt a „Kereszt”. Ezen az állomáson mindenkinek lehetısége 
nyílt arra, hogy az elızı helyeken felismert hibákat, bőnöket, egyéb kéréseket és 
nyomasztó gondokat egy ıszinte bőnbánattal rajtahagyjuk a kereszten. Csodálatos 
érzés megtapasztalni a szabadulást, amit Krisztusunk drága vére garantál nekünk. 
Óriási ez a szeretet és ez a lehetıség. Nekünk pedig csak egy karnyújtásnyira van. 
A magam részérıl úgy gondoltam, most itt az idı! El kell fogadnom. Én erıt és ki-
tartást kértem Istentıl a küldetéseimhez, melyeket İ rendelt ki számomra. 
 
A negyedik, missziói stáció pedig egyfajta megbeszélés volt Istennel. A megbeszé-
lés tárgya pedig az egyéni misszió célszemélyei voltak. Az volt a lényeg, hogy min-
denki jelöljön meg néhány fontos személyt az ismeretségébıl, és kérje Istent az 
ıértük indított/folytatott lelki hadjárat minél átfogóbb sikeréért. Nem rendelkezik 
a magyar nyelv elég alkalmas jelzıvel ahhoz, hogy kifejezze azt a csodát amit átél-
hettünk. Ezt a varázslatos estét pedig egy közös kis énekléssel zártuk le. 
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A vasárnapi istentisztelet elıtt egy rövid kis ifis gyülekezıre került sor. Az Isten-
tiszteletre hangoltuk hangszereinket, hangszálainkat és szíveinket. Ezen az alkal-
mon Csernák Erzsike néni a hétvége témájából, a jelenések könyvébıl választott 
igét. Nagyon mély, és elgondolkodtató Istentisztelet volt. Bárki feltehetné magának 
a kérdést, hogy mennyire hálás azokért a dolgokért, ami számára megadatott. Leg-
inkább az éhezés, a szomjúság, és azok csillapítása testi-lelki formában, illetve a 
takarékosság problémája voltak központi témák. Erzsike néni remek szemléltetı 
példákat hozott fel, melyekkel e problémák súlyát, illetve veszélyességét fokozta. 
Természetesen az ifjúság sem volt tétlen az istentisztelet alatt. A többség az elmarad-
hatatlan, szívbıl jövı énekléssel, Müller Iza pedig verssel képviselte a fiatalságot. 
 
Az áldás elhangzása, és a gyülekezet elvonulása után, a lelki táplálék mellé minden 
várakozásunkat felülmúló ebédet kaptunk. Az ebéd után pedig következett a mor-
zsaszedés. Mindenki felolvasta az igét, amit kapott. Ez után elmondta, hogy mit sze-
retne otthagyni, és mit szeretne magával vinni. Én az elızı estét vittem magammal 
mindenestül. Ilyen hatása még sohasem volt rám egyetlen ifinek sem. Egy kis 
emésztési szünet, és az imaterem visszarendezése után a kicsiny csapat elindult a 
vasútállomásra, hogy elinduljon hazafelé. Az ilyen alkalmaknak ez mindig olyan 
keserédes része. El kell köszönnünk olyan emberektıl, akiket nagyon ritkán, vagy 
még annyiszor sem láthatunk, de egyben hálásnak is kell lennünk, hogy egyáltalán 
ott lehettünk és több, minden felfogást felülmúló csodát élhettünk meg. 
 
Ezekkel az élményekkel a szívünkben indultunk el hazafelé. A hosszú, monoton 
vonatúton egymást szórakoztattuk (pontosabban én az álmok birodalmába látogat-
tam…, de lélekben ott voltam, hogy a többiek, a véletlen ezredrészének esélyével is 
ugyan, de ne unatkozzanak). Félálomba voltam, de hallottam, ahogyan a többiek 
egy nagyon érdekes témát boncolgattak. Van Szegeden egy kis utca (Attila utca) 
melynek egyik végén van egy kis kocsma. A kocsma egyik ablaka mögött közvetle-
nül van egy kis asztal, amin egy részeg ember hasal, sörösüveggel a kezében. És a 
többiek közül valaki épp azt mesélte, hogy miután látta, imádkozott érte, aztán 
ahogy egyre többször látta, úgy annál inkább kérte az Úr kegyelmét ennek a sze-
rencsétlen embernek. És nem sokkal késıbb valaki felvilágosította, hogy bizony 
csak egy viaszbáb (több Oscar-díjat érdemlı alakítással) az, ami egy részeg embert 
modellez. Szóval senki nem unatkozott hazafelé menet sem. Erre az ifire pedig va-
lamennyien úgy gondolhatunk vissza, mint egy olyan alkalomra, amely megváltoz-
tatta, vagy döntıen befolyásolta életünket. Isten áldása kísérje a szervezıket és 
mindenkit, aki hozzájárult az ifi hitbéli színvonalához. 
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► SZTUPKAI KRISTÓF (SZEGED) 
 
 

 
Az adventi idıszak minden gyülekezet életében eseménydús; 
nincs ez máshogy a Szegedi Gyülekezetben sem. 2010 decem-
berében azonban igyekezett az ifjúság is minél szélesebb kör-
ben részt venni az ünnepi szolgálatokban. 
 
Elıször, december 3-án a Szél Utcai Óvodába látogattunk el, 
amit magunk között már több éve csak roma oviként em-
legetünk. Még 2007-ben jött az ifibıl egy felvetés, hogy nem 
lenne-e kedvünk itt Szegeden valamilyen szociálisan hátrányos 
helyzető intézménybe ellátogatni és az ott élı sanyarú sorsú 
gyerekeket támogatni. Természetesen mindenkinek tetszett az 
ötlet és néhány telefon után ott találtuk magunkat a roma ovi-
ban. Azóta igyekszünk évente legalább négyszer elmenni 
hozzájuk; így sikerült tavaly decemberben is meglátogatnunk ıket. 
 

 A jól ismert énekek után a karácsonyi történetet játszottuk el nekik, melyben 
az egy méteres szárnyakkal rendelkezı fehér angyal igazán nagy sikert aratott! 
A gyermekek, családjaik az óvónık valamint az óvoda mőködésére áldást kérı 
ima utána pedig minden gyermek kapott egy-egy adventi csomagot, amit 
gyümölccsel és csokoládéval raktunk meg. Továbbá holland adományból és a 
gyülekezetben szervezett használtjáték-győjtésbıl egy nagy kosár játékot 
ajándékozhattuk az óvodának! Öröm volt látni, ahogy ezzel a néhány apróság-
gal milyen nagy boldogságot okozhattunk a gyerekeknek. 
 
Az ovis látogatásoknak számomra legkedvesebb része az, mikor együtt barkác-
solhatunk (idén sólisztbıl készítettünk karácsonyfadíszeket), hiszen ekkor le-
hetıségünk van beszélgetni, nevetgélni, olykor butáskodni is velük, amit a 
gyerekek nagyon élveznek és kivételesen az óvónık is engednek. 

A beszélgetésekben rendszerint nagyon 
nehéz családi helyzetekrıl is hallunk. Az 
egyik kislány elmesélte, hogy most azért 
olyan boldog, mert karácsonyra kienge-
dik az apukáját a börtönbıl… Érzékeljük 
továbbá, hogy mennyire vágynak 
szeretet után, amit otthon nem kapnak 
meg. Ottlétünk alatt folyton azt kérdez-
gették: „ugye holnap is eljöttök?” Ezek 
mellett a vágyakozó tekintetek mellett, 
azt gondolom nem mehetünk el szót-
lanul! 
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Egy másik nagyobb szolgálatunk a Családok Átmeneti Otthonában volt. A 
tavaly elindított szegedi ökumenikus karitatív-hét idén is megrendezésre 
került, melyben körülbelül 150 szegedi keresztény önkéntes fiatal, több 
mint 350 rászorulót látogatott meg! Szeged keresztény/keresztyén fe-
lekezeteinek ifjúsági csoportjai összefogva – többnyire kettesével –
börtönökbe, idısek otthonába, gyermekek- és családok átmeneti ot-
thonába, hajléktalanszállókba, a gyermekklinikára és a krónikus bel-
gyógyászatra látogattak el. 
 
A hét igei vezérfonala a Jakab 1,27 volt: „Tiszta és szeplı nélkül való isten-
tisztelet az Isten és az Atya elıtt ez: meglátogatni az árvákat és özve-
gyeket az ı nyomorúságukban”. Idén a baptista fiatalokkal együtt a 
Családok Átmeneti Otthonába mentünk el. Ez az intézmény átmenti 
szállást, étkezést tud biztosítani néhány családnak, amelyek a legtöbb 
esetben csak anyukából és gyermekekbıl áll. Az apukák szinte kivétel né-
lkül alkoholisták, akik bántalmazzák családjukat, emiatt kénytelenek el-
hagyni otthonukat. 
 
A fı programot a baptisták hozták; egy komplett evangéliumi bábdarab-
bal készültek! Mi, a roma oviban is már jól ismert gyerekénekeket hoztuk, 
amit a két ifi együtt igyekezett megtanítani a gyerekeknek. A reménytelen 
sorba jutott édesanyáknak is szántunk egy-egy bátorító ifjúsági éneket. 
Továbbá az intézetben lakó 17 családnak egy-egy csomagot tudtunk adni 
gyümölccsel, csokival és egy-egy Újszövetséggel, valamint három zsák 
használt ruhát is vittünk nekik! 
 
Itt kevesebb idı volt gyerekekkel és szülıkkel beszélgetni, de az egyik 
vezetınél hosszabban érdeklıdtünk az intézmény mőködésérıl, he-
lyzetérıl, lehetıségeirıl. Arra a kérdésünkre, hogy hogyan tudnánk 
segítséget adni a jövıben azt a választ kaptuk, hogy igazán az jelentene sokat, 
ha egy-egy gyerekhez hetente, kéthetente valaki el tudna menni a tanulásban 
segíteni. Ez a korrepetálás nem is a suliba való felkészítésrıl kell, hogy szól-
jon elsısorban, hanem arról, hogy egyáltalán valaki foglalkozzon velük, 
megkérdezze ıket gondjaikról és, hogy valaki meghallgassa ıket. 
 
Megdöbbentı azt az emberileg megváltoztathatatlannak tőnı helyzetet 
látni, melyben olyan édesanyák próbálják gyermekeiket „nevelni”, akik 
maguk is olyan környezetben nıttek fel, ami minden gondoskodó odafi-
gyelést nélkülözött. Az ilyen családokban, ahol sokszor a szülık alkoholisták, 
nem ritkák a gyerekekkel szemben elkövetett érzelmi és testi bántalmazások. 
Ezek az édesanyák nem tudják gyermekeiket szeretettel nevelni, hisz azt 
viszik, örökítik tovább, amit ık maguk is megéltek, megtapasztaltak. 
 
Többünkben megfogalmazódott a gondolat, hogy idınkbıl szánjunk 
néhány órát olyan gyerekekre, akik élete emberileg nézve tragédia felé 
tart. A karitatív hetet egy hálaadó ökumenikus istentisztelettel fejeztük be 
idén is az Újszegedi Szent Erzsébet templomban, melyet az ottani plé-
bánián egy szeretetvendégség követett! Közösen értékeltünk és 
ötleteltünk, hogy hogyan tudnánk mi, keresztény/keresztyén fiatalok 
városunk jólétén még odaadóbban fáradozni (Jer 29,7), az elesettek 
között szolgálni (Jak 1,27). 
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SZEGEDI ADVENT 

A Szegedi Gyülekezet heti rendszerességgel végez szolgálatot 
az Újszegedi Vakok Intézetében, havi rendszerességgel az 
Ópusztaszeri Pszichiátrián és negyedévente az Ásotthalmi 
Rehabilitációs Intézetben. Ezek a szolgálatok elsısorban a 
lelkészhez kötıdnek, de advent idején az ifibıl is többen, 
többször igyekeztünk elmenni ezekre a helyekre az elmúlt 
évek folyamán. Idén a zsúfolt vizsgaidıszak ezt nem tette 
lehetıvé, de több, mint 100 házi süteményt és narancsot tar-
talmazó csomagot kiosztottunk a rászorulóknak, melyet 
nagyon nagy szeretettel fogadtak! 
 
A gyülekezeten kívüli szolgálatok mellett meg kell említeni a 
gyülekezethez kötıdıeket is. A gyerekmunkások ebben a 
hónapban is megtartották a gyerekórákat, illetve az adventi 
játszóházban segédkeztünk még mi fiatalok. Idén is elhívtuk a 
szegedi Mókás Bocsok Bábcsoportot, aminek köszönhetıen a 
szokottnál nagyobb létszámban voltak gyerekek és szülık is. 
 
Szeretnénk ezeket a játszóházakat evangélizációs jelleggel 
végezni, hisz a bábcsoportban játszó gyerekek kísérıi is sok-
szor végig itt vannak, akikkel lehetıség nyílik beszélgetni. 
Továbbá idén néhány fiatal vállalta el a gyülekezethez tartozó 
gyerekek csomagjainak elkészítését és a karácsonyi történet 
betanítását is, melyet az ünnepi istentiszteleten adtak elı. 
 
Végig gondolva azt, hogy az év utolsó hónapjához hozzátar-
tozik az ünnepek elıtti rohanás, a vizsgaidıszak és a 
„semmire nem jut elég idım” életérzés; örülök, hogy részt 
vehettem ezekben a szolgálatokban. Sokszor nehezen indult 
egy-egy dolog, és volt, hogy félve, felkészületlenül indultunk 
el egy-egy helyre, de Isten mindig kipótolta a hián-
yosságainkat. Jó volt egy olyan csapattal együtt szolgálni, akik 
áldozatokat hoztak ennek érdekében, és vizsgákat raktak át, 
vagy esetleg tovább maradtak Szegeden, hogy részt tudjanak 
vállalni a feladatokból. 

 
Mindezek után december 22-én tartottuk az év utolsó ifióráját, melyen 
több régi szegedi fiatallal együtt emlékezhettünk vissza az elmúlt évre. 
Ezekre a karácsonyi ifikre ajándékot is készítünk egymásnak, mégpedig min-
denki látatlanba; így igazi meglepetés szokott érni mindenkit. Idén ezt a 
hosszúra nyúló estét 6 nagyadag pizzával tettük még emlékezetesebbé! 
 
Egyházunk kürtöspusztai missziójának is egyik vezérigéjévé vált jézusi 
mondat van elıttem: „amikor megtettétek ezeket, akárcsak eggyel is a 
legkisebb atyámfiai közül, velem tettétek meg” (Mt 25,40). Akárcsak egy 
kis cigánygyermekkel a roma oviból; akárcsak egy nehéz helyzetbe került 
gyermekkel vagy szülıvel az átmeneti otthonból, akár csak egy idıs vak 
emberrel, vagy pszichiátriai beteggel; akár csak egy gyülekezeti gyermek-
kel tettétek meg, akkor velem tettétek - mondja Jézus! Bár ez az ige konk-
rétan nem volt elıttünk az elmúlt advent során, de azt hiszem ennek a 
fényében igyekeztük Krisztushoz való tartozásunkat megélni. 
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LAPZÁRTA 

HORVÁTH MÁRTA (KÜRTÖSPUSZTA) 
VERSEI 
 
 
BBBBIZONYOSSÁGIZONYOSSÁGIZONYOSSÁGIZONYOSSÁG    
 

Magányos szívem meghasad, 
Fellángol, elhamvad, megszakad. 
 
Az élet mellettem elhalad, 
Én csak nézem az elmúló perceket, 
Melyek évek lettek hirtelen. 
 
Itt állok egyedül csendesen, 
Némán ordítok, szenvedek, 
Isten figyel rám kedvesen, 
Gyermeke vagyok már … nevetek! 
 
Isten tudja, élek, létezek, 
İ alkotott, teremtett engemet, 
Értelmet adott életemnek, 
S már nem sírok, nevetek. 
 

  

ÍÍÍÍGÉRETGÉRETGÉRETGÉRET 
 

Kétezer éve született, 
Emberré lett, hogy megmentsen, 
Istálló a palotája, 
Rongyos gyolcs a ruhája. 
Föld és ég örvendett, 
Megszületett a kisded. 
Mária a boldog anya, 
Óvja, védi a fiát. 
Azon a szent estén 
Tudja mindenki, 
Csoda történt: 
Isten ígérete valós lett, 
Elküldte a Megváltó Messiást. 
Jézust, a Fiát. 
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