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KISIFI
 Vajon lehet köze Istennek a fiatalok világához?
 Gondol Ő valamit a barátaimról, a pályaválasztásról, életcéljaimról?
 Akár személyre szabott terve is lenne az életemre?
 És hogyan tudnék egy értelmes, teljes, helyén levő életet leélni?
Ha középiskolás (9–12. évfolyamos) diák vagy, és foglalkoztatnak ezek a kérdések,
ráadásul szívesen szereznél életre szóló barátságokat, akkor Téged vár a gyülekezetünk
Kisifi csoportja!
Célunk, hogy a saját fiatalos világunkból kiindulva ismerjük meg Istent; jobban
megértsük, hogy miért teremtett bennünket, és mit is szeretne kezdeni az életünkkel.
Hiszünk benne, hogy Isten a Bibliában jelentette ki magát, ezért olvassuk rendszeresen
és vesszük alapul a mondatait. És persze emellett úgy is érezzük, hogy a hívő léthez
nem szükséges zakkanttá, különccé vagy unalmassá válnunk.
Az ifióráink gitáros énekléssel, csoportjátékokkal, bibliai tanítással telnek; de ezen felül
is gyakran szervezünk kötetlenebb egyéb programokat. Találkozunk minden pénteken
17 órakor a templomunk tornyában berendezett, emeleti szobában.
Bővebb információ: www.facebook.com/fasor.kisifi
Kapcsolat: Jávor Attila ifjúsági vezető: javor.attila@gmail.com

„Számomra az ifiközösség a gyülekezetünk egyik lépcsőfokát jelenti, ami a vasárnapi
gyerekórák, illetve a konfirmációs előkészítők után következik. Itt sok olyan barátommal
találkozhatok, akiket már születésem óta ismerek. Ugyanakkor ezt egy nyitott csoportnak
is tartom, hiszen az újonnan érkező
embereket is bármikor szívesen fogadjuk.
Maguk az ifiórák sokszor hihetetlen nagy
feltöltődést tudnak adni nekem. Péntek
délutánonként szoktunk találkozni és így
együtt, Istenre tekintve (közös énekléssel,
bibliaolvasással, kiscsoportos beszélgetéssel)
zárjuk le fárasztó vagy éppen élményekkel teli
hétköznapjainkat. Ezt az alkalmat úgy tudom
megfogalmazni, mint egy nyugalmas szigetet,
ahol életünk hullámzó tengeréről mindig
bátran kiköthetünk és kicsit elcsendesedhetünk.”
Judit (16)
„Azért szeretek az ifibe járni, mert jó egy olyan közösséghez tartozni, amely biztos
alapokon áll, és amelyben tudunk beszélgetni az élet legfontosabb kérdéseiről az igének,
a Biblia tanításainak fényében. Mindig várom a péntek délutánt, hogy együtt legyek
barátaimmal, korombeliekkel!”
Gergő (17)

„A fasori kisifihez egy nyári tábor során csatlakoztam. Emlékszem, hogy mivel én nem a
gyülekezetben nőttem fel, nagyon féltem attól, hogy hogyan fogok tudni beilleszkedni egy
olyan közösségbe, ahol szinte mindenki gyermekkora óta ismeri egymást. Ez számomra
egy eléggé behozhatatlan előnynek tűnt; ráadásul sosem tartoztam azok közé, akik
100%-osan önmagukat tudják adni egy új közösségben.
Mivel voltak már rossz tapasztalataim korábbról, gondoltam, hogy ha ezúttal elvegyülök
a többiek között és mindenkivel egyetértek, akkor majd könnyebben befogadnak. Rá
kellett jönnöm azonban, hogy a fasori kisifi nemcsak, hogy nem az a hely, ahol másnak
kell lenned ahhoz, hogy szeressenek; hanem az a hely, ahol egyenesen kíváncsiak rád és
a véleményedre. Az a szeretet, amit már az első napon kaptam a táborban a többiektől,
egyszerűen hihetetlen volt, szinte szokatlan is.
Sok mindent kaptam az ifitől az elmúlt 3 év során, amióta a tagja vagyok, de talán amit
a legjobban szeretek ebben a közösségben az az, hogy ez egy olyan baráti társaság, ahol
bármit megkérdezhetsz, ahol nincs tabu, ahol nem kell szégyenkezned semmi miatt.
Úgyhogy én, mint egykori „kívülálló”, tényleg mindenkit csak bátorítani tudok arra,
hogy jöjjön, és bátran legyen tagja a mi közösségünknek. Hidd el, ha engem befogadtak,
téged is be fognak! ;)
Anna (17)

NAGYIFI
Egyetemista korú fiatalokból álló közösség vagyunk, nagy részünk a tanulásban,
néhányunk a munkában igyekszik helyt állni. Minden héten szerdán 18 órakor
találkozunk a Dobos Károly teremben (templomunk tornyában), kivéve a hónapok
utolsó hetét, amikor lehetőségünk van részt venni a gyülekezet közös péntek esti
bibliaóráján. Az alkalmaink közös énekléssel szoktak kezdődni, majd
bibliatanulmányozással, imaközösséggel folyatódnak. Általában sorozatokból épül fel az
év tematikája, valamilyen kérdéskör vagy bibliai könyv köré szerveződve. Alkalmainkat
többnyire lelkészek tartják, de rendszeresen hívjuk a gyülekezet tagjait is
bizonyságtételre, akik életükről, megtérésükről, házasságukról, szolgálatukról
beszélgetnek velünk.
Fontosnak tartjuk a hitünk mellett a közösség épülését is, ezért a szerdai alkalmakon túl
havonta tartunk házi ifiket, ezek szombaton szoktak lenni valamelyik ifis otthonában.
Így azok is részt tudnak venni az ifi életében, akiknek a szerdai időpont nem alkalmas.
Nagyon változatosak és áldottak szoktak lenni ezek az alkalmak, hiszen ki
bibliatanulmányozással készül, ki játékkal, ki úgynevezett „hogy-vagy-ifi”-vel, amikor
mindenki megoszthatja a csoporttal, éppen mi zajlik az életében. Ezek mellett
ifihétvégéket és más közösségi programokat is rendszeresen szervezünk. Szeretettel
várunk minden egyetemistát, 18-25 év közötti fiatalt a közösségünkbe!

Ha van kérdésed, bátran fordulj a csoportunk vezetőihez:
Berecz Juli: julia.berecz@gmail.com
Biró Gábor: brgbr89@gmail.com
Biró-Pentaller Anna: elamanlio@gmail.com
Kapuvári Barbi: bkapuvari@gmail.com
Szabó Feri: szaboferencjanos@gmail.com

„Az ifi számomra egy olyan közösség, támasz, ami az Úr gondoskodó szeretetének egyik
legmeghatározóbb pillére az életemben. Az ifihez tartozni a baráti közösségen túl egy olyan
kapcsolatot jelent Istennel, ami minden nehézségben menedéket nyújt és ahonnan erőt tudok
meríteni a harcaimhoz. Az ifihez tartozni egy olyan kegyelem az Úrtól, ami akár kiváltságnak is
tűnhetne, de én mégis inkább lehetőségként tekintek rá, hiszen az a többlet, amit a személyes
életemben kapok, csupán egy része annak a felfoghatatlan ajándéknak, amit közösségként
kapunk. Úgy hiszem, hogy az a sok szeretet, gondoskodás és ajándék, amit az ifin keresztül
kaptam az Úrtól, nélkülözhetetlen volt a lelki épülésemhez, s ahhoz, hogy az ifi sarokkő lehessen
az életemben. Pál apostol szavait idézve: „...mindent félretéve futok Isten elhívásának
jutalmáért...”, s e feladathoz az ad erőt, hogy ezen az úton barátaimmal lehetek, akikkel e közös
célba vetett hit összekapcsol.
S ez az Istenbe vetett hit által formált egység az, ami feladattal ruház fel minket, s erőt ad ahhoz,
hogy önmagunkon túltekintve meglássuk azokat a tálentumokat, amelyek bennünk rejlenek, s
melyek szolgálatba állítására egymást bátorítanunk kell!” (Cs. P.)
„Az ifi számomra az a hely, ahol otthonosabban érzem magam, mint otthon. A közösség, ahol
együtt lehetek a testvéreimmel, egy közösség, melynek az alapja, a sarokköve Jézus Krisztus.” (V.
M.)
„Szeretetközösség; igaz barátok; mindig működő imaháttér; jó hangulat; összetartás; nyitottság;
felemelő közös éneklések; felejthetetlen röpimeccsek; biztos menedék; fejlődés; sokszínűség;
elfogadás; fesztelenség; együttérzés; egymást segítő kezek; sok gyerekkori, de annál is több új
ismeretség; kiapadhatatlan jókedv; sok nevetés; azonos gondolkodásmód; mély beszélgetések;
feltöltődés; folyamatban lévő építkezés, de KÖZÖS ALAPON! :) - ezekkel a szavakkal foglalnám
össze röviden, hogy mit is jelent számomra a Fasori Nagyifi!” (P. J.)

FIATAL FELNŐTTEK KÖRE
Körünkbe kb. 25 és 40 év közötti fiatal felnőttek járnak. Többségünk egyedülálló, de
van köztünk néhány házaspár is.
Alkalmainkat péntek esténként 18:00-tól 20:00-ig tartjuk a Szabó Imre gyülekezeti
teremben, illetve minden hónap 3. péntekjén az Új teremtés alagsori teremben. Minden
hónap utolsó péntekjén a gyülekezet többi csoportjával együtt közös bibliaórán veszünk
részt. Az alkalom előtt a közös bibliaórák kivételével 17.30-kor imaközösségre
gyülekezünk össze.
Bibliaóránkat közös énekléssel és imádsággal kezdjük, majd egy-egy igerészt olvasunk
el és annak magyarázatát hallgatjuk meg egyik lelkipásztorunktól, amit beszélgetés
követ és imaközösség zár. Többnyire egy-egy sorozatban haladunk előre, de vannak
olyan alkalmaink is, amikor egy rövidebb igei bevezetés után megoszthatjuk egymással,
hogy éppen hogy vagyunk, vagy a bennünket személyesen érdeklő konkrét kérdéseinkre
kaphatunk válaszokat a Bibliából. Kéthavonta bizonyságtételeket hallgathatunk meg
meghívott vendégeinktől arról, hogy hogyan lehet Jézust követni a mindennapokban.
Rendszeres alkalmaink mellett kötetlen programokat is szervezünk. Nyaranként
csendeshéten szoktunk együtt lenni.
Célunk, hogy egyre jobban megismerjük az Úr Jézust és az Ő akaratát személyes
életünkre nézve, valamint egymás hite által is épüljünk. Sok szeretettel hívunk és
várunk, ha vágysz arra, hogy az Úr Jézushoz egyre közelebb kerülj, az Őbenne való
hitben mélyülj és egy kisebb közösséghez is tartozz!
Alkalmainkról a gyülekezet honlapján is tájékozódhatsz:
http://fasor.hu/gyulekezet/index.php?m=fifi
Kapcsolat:
Ecsedi Anna: ecsedianna@gmail.com

„Abban nyilvánul meg Isten
hozzánk való szeretete, hogy
egyszülött Fiát küldte el Isten
a világba, hogy éljünk
őáltala.”
1. János 4,9

„Egy biztos pont ez a felnőtt kör az életemben, egy olyan alkalom minden héten, amikor az Úr tud
hozzám szólni, formál a hangzó igén keresztül. Sokat jelent az itt kialakult közösség is számomra, a
testvérek, akikkel tudunk egymásról és hordozzuk egymást imádságban. Külön öröm, hogy mind a 25–
40 közti korosztályból vagyunk, hogy az Úr számára kedves ez a korcsoport is, hiszen úgy tudom, hogy
sok gyülekezetben e korosztály számára nincs, vagy nem működik ilyen aktívan alkalom, nincsen ilyen
közösség. Remélem és hiszem, hogy ha továbbra is az Úr szerint valóan leszünk együtt, Ő ezt majd
megáldja és épül majd a jövőben is tovább ez a csoport az Ő DICSŐSÉGÉRE!” (Sz. Á.)
„Minden héten várom, hogy olyan emberekkel, velem egykorúakkal legyek együtt, akiknek ugyanazt
jelenti Jézus, mint nekem. Sokat jelent, hogy kötetlenül lehet beszélgetni a Bibliáról, mindig más-más
sorozat van, és új Igével találkozom. Az elmúlt hónapokban a vasárnap mellett ez lett a legfontosabb
alkalom az élő Ige miatt és az itt megismert emberek miatt is. Boldog vagyok, hogy Isten a Fasorba és
a Fiatal Felnőttek Körébe hívott.” (K. E.)
„Egy hely, ahol hasonló élethelyzetben lévő, hasonló problémákkal szembesülő fiatalokkal lehetek
együtt hétről hétre Isten igéje körül. Egy olyan társaság, akik számára nem idegen Jézus, hanem az
életünk személyes Ura és Megváltója, ebből kifolyólag a legőszintébben tudunk egymással beszélni
bármi kapcsán. Ahol „egy nyelvet beszélünk.” (P. K.)
„A fasori Fiatal Felnőttek Körében mindenekelőtt jó megtapasztalni, hogy örömmel tudunk egységben
lenni Istenünk igéje mellett. Számomra ezen kívül az elmúlt időszakban sokat jelentettek a közös
szolgálatok énekkel, zenével ifistársaink esküvőin. A zene fontos része az életemnek, ezért örülök, hogy
az ifiben a szolgálatok mellett is megélhetem a zene örömét, Istentől kapott ajándék voltát. A komoly
dolgok mellett jókat tudunk beszélgetni, sétálni, főzni, nevetni. Egyszóval, igazán jó érzés testvérek
között eltölteni a péntek estéket.” (Sz. E.)
„Ebben a körben azt érzem, hogy a helyemen vagyok, a legjobb helyen, ahol lehetek. Annyira sokat
jelentenek az igei magyarázatok, sokszor épp olyan élethelyzetben voltam, amiről aznap este szó volt!
Nagyon hálás vagyok, hogy egy ilyen közösség tagja lehetek, sok testvérrel együtt, akikkel van közös
pont az életünkben, Jézus! Nagyon köszönöm, hogy ilyen befogadóak voltatok velem, és azt a
szeretetet, elfogadást, amit tőletek kaptam! Feltétlenül ajánlom ezt a kört minden olyan fiatalnak, aki
Krisztusról, az Ő követéséről szeretne hallani, tanulni és egy vidám, szeretettel teli közösségre
vágyik!” (H. R.)

