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Soli Deo Gloria

7. OLDAL

Hogyan lehetsz gyõztes?
Istené a dicsõség, hogy
idén újra együtt lehet tünk Balatonfenyvesen
a Kárpát-m
medencei Re formátus Ifjúsági Ta l ál kozón.
Õt illeti a hála, hogy nagyon sokan és sokfelõl
voltunk együtt, Partiumból Zilahról és Nagyváradról, Erdélybõl Sep- Bellai Zoltán lelkipásztor a fenyvesi táborban, azt kérdezte, hogy miért jöttél? Minek a reménye vonzott ide?
siszentgyörgyrõl, Vajdaságból Bácskossuthfalváról, Felvidék- nyából, a pályafutásának magasságai- Felvidékrõl, Hajdú Lóránt Székelyföldrõl a Barsi Egyházmegyébõl és Gö- ból-mélységeibõl közelítette meg a té- rõl, Püsök Sándor Csaba Partiumból,
mörbõl, Kárpátaljáról és Kaposvárról. mát, Kacsó Csaba pedig arról szólt, Szabó Eszter Kárpátaljáról, magam
Azt gondolom, hogy ez az „összeál- hogy hogyan lehet gyõztes az ember pedig Somogyországból erõsítettem a
lítás” már önmagában is egy nagy vállalkozóként úgy, hogy mégis em- csapatot.
Ha mindent, amire visszaemlékezgyõzelem, és ezt talán nem is kell ma- ber marad, és tudja, hogy a küzdelme
gyaráznom. Az pedig, hogy a hét so- sikeressége nem jogosítja fel arra, hetünk, leírnék ide, az szétfeszítené
az írás kereteit, maradjon hát a végére
rán sokat beszéltünk a gyõztes-létrõl, hogy elveszítse az alázatot.
Boldogan írom le, hogy az idei év- a hála és az öröm szava, mert újból
mi több, hallhattunk beszélni igazi
gyõzteseket is, megerõsítette ben- ben egy nagyon jól együtt szóló zene- megerõsödhettünk abban, hogy valónünk azt, hogy a legreménytelenebb kar is létrejött, mégpedig határokon ban lehetünk gyõztesek.
IFJ. BELLAI ZOLTÁN
helyzetben sem vagyunk egyedül, és átívelve, Révész Csilla és Nagy Ákos
lehetünk gyõztesek akkor is, ha a világ
azt suttogja a fülünkbe, hogy ez lehetetlen. Errõl igyekeztünk bizonyságot
tenni az áhítatokon, az elõadásokon
és minden közös alkalmunkon. Hála
pott Danka Ramóna
A lelki élet gondozása
Istennek, az ebben a hitben lévõ egy(Kárpátalja), ezüstérés a változatos kulturáség kiválóan érezhetõ volt a lelkészek
met Ecsedi Balog
lis programok mellett
és ifjúsági vezetõk körében is.
Gyöngyvér (Nagyváigyekeztünk megfelelõ
Az elsõ, a hét témáját felvezetõ elõrad), bronzérmet pedig
egészséges mozgást,
adást Bellai Zoltán kaposvári lelkiSzabó Krisztina (Ersportolási lehetõséget
pásztor tartotta a „Miért vagy itt? Midély) és Suba Mónika
is biztosítani a tábor laért jöttél? Buli, barátok, Balaton - vagy
(Zselíz) vehette át. A fikóinak. a fürdés, a víziaz is vonzott, amit ezeken túl fogsz
úknál 22 indulóból elsõ
játékok és az úszáson
kapni ezen a héten?” gondolata menkívül a gyerekek vá- A foci volt a legnépszerûbb lett Nicu Tomole (Ertén. Ezt követõen naponta újabb és
dély), a második Incze
laszthatták a kosárlabújabb irányból kerestük a válaszokat a
(Erdély
Háromszékdázást, a röplabdázást (a közeli sza- Arnold
címben feltett kérdésre, a Biblia irábad strandon), a tollaslabdázást, a Székelyföld), a harmadik pedig
nyából, a fiatalság szempontjából, a
Duszin Roland (Kárpátalja) lett.
csocsózást.
magyarságot illetõen és református
Néhányan, a bátrak és a korán keA legnépszerûbb a kispályás foci
keresztyén szemszögbõl.
és az asztalitenisz volt, melybõl ver- lõk közül - reggeli tornaként - a koKülön öröm számunkra, hogy idõcogást és a futást választották, megsenyt tartottunk.
közben több felõl „erõsítés” is érkeSokan jó hangulatban szurkoltak téve a Balatonfenyves-Balatonfenyzett. Eljött közénk Vadkerti Imre, aki
kedvenc focicsapataiknak, akik ves alsó távolságot.
gyönyörû éneklésével és alázatos, de
Végül említést kell tenni egy nagynagy csatákat vívtak és színvonalas
mégis erõs bizonyságtételével mutatta
mérkõzéseket játszottak. Hat csa- szerû sportteljesítményrõl miszemeg, hogyan lehet gyõztes akár az
pat küzdött a dobogós helyezése- rint a székelyföldi Pap Lóránt egy
egyén, akár a nemzet. Jákob János tákért. Az elsõ helyen a Gyömör, a nap alatt körbebiciklizte a Balatont.
bori püspök a számunkra talán elképReméljük a következõ táborozásmásodikon Ikervár Sepsiszentzelhetetlen, igazán nehéz helyzetekgyörgy, a harmadikon a Lelkészek kor még többen vesznek részt nemrõl beszélt, a gyõzelem lehetõségét pecsak a szurkolásban, de az aktív és
csapata végzett.
dig az összetartásban, a bajtársiasságAsztaliteniszben a lányoknál egészséget segítõ mozgásban, verban, mindenekelõtt Krisztusban nenyolcan neveztek. Aranyérmet ka- senyben egyaránt. KISTAJ SÁNDOR
vezte meg. Borhi Zsombor a sport irá-

Egy nap alatt a Balaton körül

