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Mint minden évben, így idén is a református hittan-
ra járó gyerekek körében a legnagyobb érdeklődéssel és 
izgalommal várt esemény a hittanos tábor volt. Akadt 
olyan gyerek, aki az utolsó hittanórák mindegyikén kiszá-
moltatta velem, hogy hányat kell még a táborig aludni… 
Nehezen teltek a napok, de egyszer csak elérkezett júli-
us 22-e, az indulás napja. Talán nem túlzás azt mondani, 
hogy egy végeláthatatlan kocsisor indult el templomunk 
elől, hiszen összesen 32 kocsi szállította a tábor részt-
vevőit: a 49 gyereket és a 8 felnőttet, no meg a rengeteg 
csomagot, felszerelést, szükséges holmikat. Úti célunk a 
Zemplén egyik eldugott kis falvacskája, a festői szépségű 
Újhuta volt. Ez a kis falu mindenkit megragadott a maga 
egyszerű szépségével, jó levegőjével és nyugalmával. A 
gyerekeket persze kevésbé érdekelte a nyugalom, ők in-
kább azt élvezték, hogy végre itt vagyunk, hogy lehet – és 
van kivel – játszani, focizni, csocsózni, beszélgetni. Még a 
legkisebbeken sem lehetett érezni sem megilletődöttséget, 
sem szorongást, kezdettől fogva vidám és felszabadult volt 
a hangulat. Persze olyan is volt, amikor már nem bántuk 
volna, mi felnőttek, ha ez a vidámság és felszabadultság 
végre alábbhagy egy kissé (mondjuk úgy a hajnali órák-
ban), de a táborok már csak ilyenek: első éjszaka nehezen 
megy az alvás. 

Mint minden táborunk, az idei is két fő pillérre épült: 
a lelki élet gyakorlására és az élményszerzésre. A lelki 
élet elmélyítésére idén Jónás könyve szolgáltatta az Igei 
útmutatást, melyet 5 részre feldolgozva beszéltünk, éne-
keltünk, barkácsoltunk át a gyerekekkel. Mindebben nagy 
segítségünkre volt a Titus Hitéleti Alapítvány „Különle-
ges küldetés” című kiadványa. A történet nem volt teljesen 
ismeretlen a gyerekek többségének, mégis most először 
sikerült kellő mennyiségű időt és figyelmet fordítani erre 
a különleges történetre. S ha mindebből csak annyi meg-
ragadt bennük, hogy „Jónás nem szeretnék lenni…” már 
előrébb jutottunk picit…

Ami az élményeket illeti, abból az idén is bőven jutott 
a hittanos táborban. Az első egész napunkon – hétfőn – a 
regéci várba kirándultunk. Mivel Regéc Újhuta szomszé-
dos települése, úgy gondoltuk, gyalogosan tesszük meg az 
utat. Felmérve azonban a távolságot – ami kb. 10 km volt 
– gyorsan módosítottunk: úgy döntöttünk, hogy odafelé 
busszal megyünk, és csak visszafelé gyalogolunk. Aztán 
mérlegeltük a gyerekek (és a saját) tűrőképességét is, és 
az látszott a legjobb megoldásnak, ha visszafelé is busszal 
jövünk. Még így is megmaradt az a távolság, amit a hegy 
lábától a hegytetőn lévő várromig kellett megtenni, és ez 
is alaposan próbára tette túrázáshoz nem szokott izmain-
kat. A kilátás a várból persze pazar volt (no meg a várbü-

fében való jégkrémezés is), de így is volt olyan gyerek, aki 
a végén azt mondta: „Hálát adok Istennek, hogy lehozott 
erről a hegyről!”/Fazekas Panna/ A legboldogabb talán 
mégis Béla bácsi volt, aki kihasználva a helyzetet, hogy 
Magyar Zolikának a tábor előtt egy nappal megsérült a 
lába, és így nem tudott gyalogolni, kocsival fuvarozta fel 
Zolikát a várhoz, megjegyezve, hogy „egy életre hálás le-
szek Magyar Zolikának, hogy nem kellett gyalogolnom!” 

Kedden olyan program következett, ami biztos sikert 
arat mindig a gyerekek körében: bobozás a Sátoraljaújhe-
lyi Kalandparkban. Aki volt már bobozni, az azért várta 
ezt a napot, aki még nem, az pedig azért, hogy mi a csoda 
lehet az a bob. Hát az valóban egy csoda, mert még a leg-
félénkebb gyerek is hamar levetkőzte félelmét, és boldo-
gan száguldozott lefelé a bobpályán. Az előre megvásárolt 
100 jegy hamar elfogyott, s amikor 2 nap múlva (csütör-
tökön), a rossz időjárás miatt nem tudtunk strandra men-
ni, nem volt kérdés, hogy ismét bobozni kell menjünk, de 
ekkor már kapásból 200 jegyet vettünk… Megunhatatlan 
élményt jelent ez a gyerekeknek, de még a felnőtteknek is, 
mert még a Mamák (a szakács nénik, akik főztek ránk) is 
kipróbálták, és nagyon élvezték. 

Szerdán kultúrprogram volt soron: egy igazi református 
hagyományokkal rendelkező városba, Sárospatakra kirán-
dultunk. Először meglátogattuk a híres pataki kerámiát 
gyártó műhelyt, ahol a gyártás folyamatát a nyers agyagtól 
egészen a késztermékek csomagolásáig végigkísérhettük. 
Igazi kuriózumnak számított, hogy az egyik égető ke-
mencét a szemünk láttára nyitották ki, és húzták elő be-
lőle a több száz fokon kiégetett szebbnél szebb agyagedé-
nyeket. Az üzemlátogatás végén mindenki kapott egy kis 
emléket, amit a gyerekek többsége az édesanyjának hozott 
haza nagy-nagy szeretettel. Ezután megtekintettük a Sá-
rospataki Református Kollégiumot, annak könyvtárát és 
múzeumát, majd magát a református templomot is. Itt a 
kissé hosszúra nyúlt templomtörténeti beszámoló alatt a 
kellemes hűvösben megpihentünk (majdnem el is aludtak 
néhányan), majd elsétáltunk a várba, ahol azonban már 
csak arra futotta a gyerekek erejéből, hogy a játszóteret 
birtokba vegyék (de arra bőven futotta). Ezek voltak az 
előre eltervezett programjaink. Voltak persze előre nem 
tervezett (nem tervezhető) dolgok is, melyek időnként 
próbára tették a felnőttek tűrőképességét, de ezek a bűn-
bocsánat kategóriájába tartoznak. 

Tapasztalatként az idei hittanos táborból az vonható le 
leginkább, hogy ennyi gyerekkel (és felnőttel) legközelebb 
2 tábort kell szervezni. 50 gyerekből lehet két csapatot 
csinálni, s akkor jobban oda tudunk figyelni az egyes kor-
osztályok életkori sajátosságaiból fakadó igényeire, jellem-
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táboroztunk… zőire. Igazából ezzel már nem is 2, hanem 3 tábora lenne a 
gyülekezetnek, hiszen az idén külön került megrendezésre 
az ifjúsági tábor, ahol 20 református konfirmált fiatalunk 
táborozott Balatonfenyvesen. Köszönet érte Arany Tímea 
lelkipásztornak! Természetesen köszönet illeti az újhutai 
tábor munkatársait is, akik nélkül nem jöhetett volna lét-
re mindez: Hamvasné Nagy Annamáriának a gyerekek 
körében végzett szeretetteljes, odaadó munkáját, Tóth 
Andrásné, Sütő Lajosné, Tóth Miklósné, Pallóné Szur-

kos Szilvia és Farkas Józsefné testvéreinknek pedig a sok 
finomságot köszönjük, mellyel testi tápláltatásunkról gon-
doskodtak. Végül, de nem utolsósorban – hanem inkább 
elsősorban és mindenekfölött – köszönet a Mindenható 
Istennek, aki nemcsak megsegített és megőrzött minket 
ezen a héten, de megadta a számbeli növekedést is, s azt a 
reménységet, hogy jövőre talán már 3 táborról számolha-
tunk be! Legyen hát egyedül Övé a dicsőség mindenért!

                                 Katonáné Farkas Ibolya, lelkipásztor 

Ha pedig Krisztusról azt hirdetjük, hogy feltámadt a halottak közül, 
hogyan mondhatják közületek némelyek, hogy nincs halottak feltámadása? (1Kor 15,12)
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Reménység fesztivál Budapesten

Imádkozó és vágyakozó szívvel készültem a budapesti 
3 napos fesztiválra. 1989. július 29-én kis családommal 
együtt részt vettünk Billy Graham evangelizációján a 
Népstadionban, ahol kb. kilencvenezer ember hallhatta 
Isten üzenetét Jézus Krisztus kereszthaláláról, feltámadá-
sáról, bűnbocsánatáról és az örök életről. Minden ember 
számára van remény, hogy bűneit megbánva kegyelmet és 
örök életet nyerjen Jézus Krisztus érdeme által. Hallhat-
tam én is a hívó szót, de szívem megkeményítettem, és 
nem fogadtam el az ingyen kegyelmet, amit Isten minden 
embernek felkínált. Ott, akkor nem adtam át önző életem 
az Úrnak, hogy Ő vezessen és irányítson. Könnyeimmel 
küszködtem és egy belső hang azt súgta csendben, menj 
előre te is és add át szívedet, életedet Jézusnak. De egy 
másik hang azt súgta: jó vagy te így, ahogy vagy, ne menj! 
De 4 év múlva megtettem, ami életem legjobb döntése 
volt. Ne csapjuk be magunkat, mert felfogásunk, és ér-
tékrendünk nagyon fontos egész életünk során. Befolyá-
solják majd döntéseinket. Tudom, mindannyian hiszünk 
valamiben, és valamennyiünknek megvannak a saját el-
képzelései arról, hogy az életben melyek a fontos dolgok. 

Ma már számomra Krisztus követése és szeretetparan-
csa a legfontosabb, pedig hányszor megtagadtam, hány-
szor hátat fordítottam Neki, bukdácsoltam, hányszor el-
estem hívő életemben én is, hányszor voltam engedetlen 
gyermeke az Úrnak, mennyi visszatérő hiábavalósággal 
küszködök, sok a rendezetlen kapcsolatom, tornyosulnak 
előttem testi feladataim, sokat szaladok, rohanok, és ezek 
fölösleges időtöltések, amelyek elválasztanak Istentől. En-
nek ellenére annyira szeret, ahogy egyik énekünk mondja: 
„Ne félj, mert megváltottalak, neveden szólítottalak, kar-
jaimba zártalak, örökre enyém vagy!”

Ilyen előzmények után szeretnék beszámolni a budapes-
ti Reménység Fesztiválról. Tudom, hogy ezekért az alkal-
makért ezrek, tízezrek, százezrek imádkoztak a világon, 
mert az ima erő, és hatalom. Gyülekezetünkből 2012. jú-
nius 3-án három autóbusszal utaztunk Budapestre. 

Isten kegyelméből én részt vehettem az előző két este 
lélekemelő eseményein. Mindhárom este Franklin Gra-
ham hirdette Isten üzenetét. Június 1-jén és 3-án Süveges 
Gergő ismert televíziós személyiség volt a moderátor, jú-
nius 2-án pedig Széles Csongor református lelkész. Világ-
hírű együttesek jöttek el, hogy Jézust dicsőítő énekekkel, 
zenével magasztalják Urunkat. 

Legvégére hagytam sokunk és számomra a legcsodála-
tosabb és legmaradandóbb élményt nyújtó 1000 fős ének-
kart, az 50 fős zenekarral. Ebben az énekkarban szolgál-
tak Baracsi Gáborné, Baloghné Szűcs Zsuzsa, Hamvasné 
Nagy Annamária, L. Kissné dr. Sepsi Ágnes, Szabó Ist-
ván testvéreink. A következő darabokat énekelték: Jézus 
hű Megváltó…, Nagy Király… (ez volt a fesztivál himnu-

sza), Az életem övé…, Hallelujah…, Amint vagyok, csak 
úgy jövök… . 

Június 2-án különleges élményben lehetett részünk. A 
Váci Fegyház és Börtön elitéltjei, tékozló fiai bizonyságot 
tettek arról, hogyan tértek vissza az atyai házba és az Isten 
hogyan változtatta meg életüket. Kimondhatatlan áldás 
volt látni és hallani 12.000 embernek, hogy Isten munká-
ja minden emberi értelmen felül van, és Ő számára nincs 
lehetetlen. „Nem a börtön tud megváltoztatni, hanem Jé-
zus…”, „A testet láncra verhetik, de Isten tud szárnyakat 
adni” – hangzott  bizonyságtételük. 

Az 1000 fős énekkar és a szimfonikus zenekar együtte-
sét Almási Kornél testvérünk vezényelte. Boldog örömmel, 
felszabadultan dicsőítették Istent, s eközben szárnyalt a lel-
kem. Most, amikor e sorokat írom, egy ének sorai jutnak 
eszembe: „Szent öröm az, mely az Úrban vigad…” Nem 
lehet azt az érzést leírni, amit átéltem a „Nagy Király…” 
és „Amint vagyok, csak úgy jövök…” éneklése közben. 
Franklin Graham mindhárom este többször kérte a hall-
gatóságot, hogy gondolkodjon el a lehetőségen, így szólt: 
„Gyere Istenhez ma este!” „Gyere hozzá!” „Gyere Jézushoz 
ma este!” Olyan öröm, hogy gyülekezetünkből is néhányan 
meghallották a hívó szót és átadták életüket Jézusnak. 

Vasárnap este a Róma 3:23 és Róma 6:23 verseiről pré-
dikált: „mindenki vétkezett és híjával van az Isten dicső-
ségének”, „a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándé-
ka pedig az Örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.”

Ahhoz, hogy üdvözüljünk, és örök életet nyerjünk, be 
kell látni ezt a három dolgot: bűnösök vagyunk; a bűnért 
halált érdemlünk; Jézus helyettünk halt meg ártatlanul, 
csak el kell fogadnunk az áldozatát. A siketek és hallássé-
rültek számára a jeltolmácsok közvetítették az üzeneteket. 

A három estén 2727-en meghallották a hívó szót, bűn-
bánatra indulva előrementek, és átadták életüket Jézus 
Krisztusnak. A frissen megtért testvéreket a szervezők a 
gyülekezetek lelki gondozására bízták. 

36175 résztvevője volt a Fesztiválnak 300 gyülekezet-
ből. Vidékről 278 autóbusszal érkeztek testvéreink. 

Ez a Fesztivál lehetőség volt a megtérésre, a hitben való 
felfrissülésre, növekedésre. Megtapasztalhattuk, hogy 
milyen jó együtt örvendezni az Úr gyermekeinek. Talán 
nem vétkezek, ha leírom a zene túlsúlyban volt és nagyon 
hangos. A testvérek örültek, hogy ott lehettek, mert életre 
szóló élményben volt részük. A vezetők kiváló szervező-
munkát végeztek, a résztvevők boldogok voltak és fegyel-
mezettek. 

Mindenért Istené legyen a dicsőség! SOLI DEO 
GLORIA! 

Köszönöm, hogy megoszthattam ezt az örömöt Testvé-
reimmel. 

                                                          Szántó László, presbiter

Két ellentétes rendeltetés

Két ellentétes életfelfogás és életmód lehetséges. Az 
egyik saját érdekeink ápolása, a másik Isten ügyének 
előbbre vitele. Az első az élet sima élvezete, a második 
pedig az önmegtagadás. 

A testnek vetni nem más, mint önző céljainknak min-
dent alárendelni. Az Ige összefüggése szerint itt éppen a 
pénz felhasználásáról van szó. Aki ebben az értelemben 
vet a testnek, az vagy magának halmozza fel a pénzét, 
vagy mindent arra fordít, hogy önmaga jól éljen. A Lé-
leknek vetni azt jelenti: arra ügyelek, hogy Isten Lelke 
nyerjen tért, hatoljon be mind saját életembe, mind mások 
szívébe. A test vagy a Lélek tehát az a kétféle talaj, amin 
az ember mozoghat, ahol élete, és munkája lejátszódik, de 
egyben cél is, ami felé irányul. Aki erre az utóbbira, azaz 
a legmagasabb célra törekszik, az szívesen megadja az árát 
időben, erőben, pénzben, hogy Isten ügye terjedjen, az 
evangélium eljusson az emberekhez. Átadja magát ennek 
a nagy célnak és támogatja mások munkáját. Szívén viseli 
a misszió és az evangelizáció ügyét. 

Az önzés szolgálatába állított élet felemészt mindent. 
Elveszett élet. Minél inkább táplálja valaki testi ösztöne-
it, élvezetvágyát és becsvágyát, annál jobban erősödnek és 
nőnek azok. 

És a vége? Pusztulás! A test nem adhat nekünk mást. 
A test semmi: elmúlik, mint a fű és a mező virága. Aki 
ennek hódol, az romlásra jut. Mennyivel más a Léleknek 
vető ember! 

A Lélek örök, elmúlhatatlan. Aki mindent latba vet 
azért, hogy saját bensejében és másokban is uralomra jus-
son, azt ez a Lélek örök életre viszi. A menny számára 
érik az ilyen ember. Így hát valóban igaz, hogy mindenki 
maga kovácsolja a saját sorsát: örök boldogságát vagy örök 
boldogtalanságát. 

Az örök élet ajándék, de jutalom is. Ölébe hullik annak, 
aki igazán hisz a Megváltóban, de heves harcba is kerül. 
Ezért mondja az ige: Ragadd meg az örök életet! Azaz 
tégy kockára mindent, hogy ezt megtartsd és soha el ne 
veszítsd!

„Vetés ez a földi élet, követi az aratás. Amit itt lenn szórtam 
széjjel, azt kapom majd odaát. Ha a testért jártam-keltem, 
veszedelem a bére. Csak aki megmarad Benne, az megy be az 
életre!” 

                                    Nagy Sándorné, tiszteletbeli presbiter

„…aki a testének vet, az a testből arat majd pusztulást; aki pedig a Léleknek vet, a Lélekből fog aratni örök életet” (Galata 6:8)

máriássyné szemere Katinka
A fületlen bögre

Ma elmosogattam éppen este nyolcra, 
Rakosgatom fel a bögréket a polcra. 
Kettő van fületlen, de elölről szépek, 
Egészen olyanok, mint a többi épek. 
Csak a fületlen részt hátulra kell tenni, 
S nem kell azt a hibát úgy szemügyre venni! 
Mert hiszen töretlen használhatóságuk, 
És csak szépséghiba ez a kis hibájuk. 
Most az jut eszembe: sok felebarátom, 
Hogyha képletesen fületleneknek látom, 
Úgy teszem-e őket életem polcára, 
Hogy ne lássak mindig arra a hibára? 
Hanem csak a szépre, hanem csak a jóra, 
Mert csak ha így térek egykor nyugovóra, 
Akkor tesz el úgy az igazságos Isten, 
Ahogy a bögréket rakosgattam itten: 
A mennyei polcra nagyirgalmú szemmel, 
Hátrafelé az én letörött fülemmel.
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Vezess Jézusunk, Véled indulunk!

Isten azt ígérte „Bölccsé teszlek, és megtanítalak, melyik 
úton kell járnod. Tanácsot adok, rajtad lesz a szemem.” (Zsolt, 
32:8) Nekünk csak el kell fogadnunk. Ő hű és igaz, meg-
tartja ígéreteit! 

Szívünk minden szeretetével köszönjük lelkészeinknek 
azt a sok áldott igehirdetést, amely mindig tanított, bá-
torított, megerősített vagy megvigasztalt, hogy közelebb 
kerülhessünk az élő Istenhez. Kívánjuk, hogy az Úr adjon 
„salamoni” bölcsességet a szolgálatukhoz, hogy magveté-
seik megteremjék a Lélek gyümölcseit (Gal 5:22-23), és 
lehessenek Jézus fénye által a szeretet, békesség és jóakarat 
jelzőfényei.

Köszönöm a gyülekezet minden tagjának a bizalmát, 
szeretetét és segítségét, amelyet ez ideig kaptam. Kérem a 
Testvéreket, hogy hordozzuk egymást imádságban. Jézus 
azt mondja: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek 
az én nevemben: ott vagyok közöttük.” ( Máté 18:20)

Tiszta szívvel kívánom, hogy Istenünk áldja meg gyü-
lekezetünket mind a két kezével!

 „Tekintetem a hegyekre emelem: honnan jön segítségem? 
Segítségem az Úrtól jön, aki az eget és a földet alkotta.” (Zsolt. 
121,1-2).

  Áldást, békességet kívánva: Szántóné Erika és családja

ReCePteK

Ropogós kifli
Hozzávalók:
1 kg liszt, 1 evőkanál só, 6-7 dl tej, 5 dkg élesztő, 1 kávéspohár étolaj.
Az élesztőt langyos tejben felfuttatjuk. A lisztet a sóval elkeverjük, beleöntjük az olajat, tejet, 
az élesztőt és bedagasztjuk (Jól ki kell dolgozni). Kelni hagyjuk. 
Amikor megkelt, táblára tesszük, és 4-5 cipót formálunk belőle. Cipónként kör alakúra nyújt-
juk és átlósan felszeleteljük, (kis háromszögek keletkeznek), szorosan feltekerjük és tepsibe 
rakjuk. Kelni hagyjuk a tepsiben. A megkelt kifliket megkenjük tojással, megszórjuk reszelt 
sajttal és rakunk rá Rama margarin darabokat. Előmelegített sütőben világos rózsaszínűre 
sütjük. 

Töltött karalábé
Hozzávalók: 
Karalábé - ízlés szerinti mennyiségben, darált csirkemellfilé, rizs, tojás, hagyma, olaj, zöldpet-
rezselyem, tejföl, ételízesítő, pirospaprika, só, bors, liszt
1 db hagymát  megpucolok, apró kockára vágom és olajon megdinsztelem. Leveszem a tűzről 
és belekeverem a kb. fél kiló húst a kb. 10 dekányi rizst, a sót, borsot, pirospaprikát és az 1 db 
tojást nyersen. A karalábékat meghámozom és karalábé fúróval vagy kiskanállal kifúrom a kö-
zepét. Közben vizet teszek főni egy nagyobb fazékba. Amikor forr, szórok egy kis ételízesítőt 
bele és a húsos masszával megtöltött karalábékat belehelyezem töltött felületükkel felfelé. A 
maradék húsból kis gombócokat formálok, azokat is a fövő vízbe teszem. Továbbá hozzáadom 
a karalábék kifúrt belsejét apróra vágva. Így főzöm kb. egy óra hosszat fedő alatt közepes 
lángon. Kevés olajon világos rántást készítek. Ezzel sűrítem be a levet. Zöldpetrezselyemmel 
ízesítem és tejföllel tálalom.

Üdítő szelet
Hozzávalók:  
6 tojás, 6 ek. cukor, 1 dl étolaj, 2 ek. kakaó, 4 ek. liszt, fél cs. sütőpor.
Krém: 1 Rama margarint 30 dkg porcukorral, 1 cs. vaníliacukorral habosra kavarunk, hozzákeve-
rünk 50 dkg túrót.
Máz: 7 dl narancs üdítőben 2 cs vaníliapudingot megfőzünk .
6 tojás sárgáját 6 ek. cukorral, 1 dl étolajjal, 2 ek. kakaóval kikavarunk. A 6 tojásfehérjét ke-
mény habbá verjük. A kettőt összekeverjük, majd belekeverjük a 4 ek. lisztet és a sütőport. 
Lassú tűzön megsütjük. Kihűlés után rákenjük a túrókrémet és az elkészített mázat. 
Javaslat: A piskótát kihűlés után tegyük vissza a tepsibe és úgy kenjük rá a krémet és a mázt, 
különben a máz szétfolyik.

Ifis tábor

A nyári tábor egyszerűen fantasztikus volt számomra, 
egy életre szóló élmény.

Kezdődött egy igen „kimerítő" 6 órás vonatutazással, de 
aztán kárpótolt minket a tábor, a társaság és a látnivalók 
(a nagy kékség)…

Bejártuk a Balaton (szó szerint) nagy részét, vagy in-
kább úsztuk! Leírhatatlan az a látvány, amit kaptuk a ter-
mészettől.

Sok közös program, áhítatok illetve filmnézések (na 
meg persze a strandolás) töltötték ki mindennapjainkat. 

A napok (sajnos) gyorsan elteltek, de még ha csak 5 nap-
ról volt is szó tényleg egy életre megjegyeztem az ott tör-
ténteket.

Hálát adok Istennek, hogy végig mind az 5 napon ke-
resztül segítette a munkánkat és velünk volt végig.

Remélem mások is ugyan így vélekednek!
                                                          
                                                             Holozsnyák Nándi

Nehéz szívvel köszönünk el lelkészeinktől és a gyülekezettől, amikor uno-
kámmal Petivel együtt kiutazunk egy évre szüleihez Oxfordba, akik ott vállal-
tak munkát. Férjem havonta utazik ki hozzánk.

Ezért, úgy érzem tisztességesnek, hogy lemondjak presbiteri és gondnoki 
tisztségemről.

Azt még nem tudjuk, hogy Isten mit készített el számunkra, de azt tudjuk, 
hogy az Ő kezét megfogva indulunk el.

Azt is tudjuk, hogy ez a döntésünk meghaladja a mi erőnket, de hittel vall-
juk, soha nem nagyobb a próba, mint a segítség.
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Örömteli eseménynek lehettünk tanúi a 2012. június 
10-i vasárnapi istentisztelet alkalmával.

Gyülekezetünk két ifjú tagja Győri Mónika és Széki 
Csaba ezen a délelőtti órán kérték Isten áldását megköten-
dő házasságukhoz családjaik, barátaik, munkatársaik és a 
református gyülekezet közössége előtt. 

Mónika és Csaba hívő emberekként úgy érezték, hogy 
nem csak szűk családi és baráti körben, hanem – ahogyan 
ők fogalmaztak – tágabb családjukkal, a református gyüle-
kezet közösségével is szeretnék megosztani életük legfon-
tosabb eseményét.

Katona Béla, gyülekezetünk lelkésze örömmel tett ele-
get az ifjú pár kérésének, és egy rendhagyó istentisztelet al-
kalmával tanúi lehettünk egybekelésüknek. 

Manapság, amikor évről-évre csökken a házasságköté-
sek száma, szívet-lelket melengetően, csengtek az Ige szavai 
a Prédikátor könyve 4. részéből:

„Jobban boldogul kettő, mint egy: fáradozásuknak szép ered-
ménye van. Mert ha elesnek, az egyik ember fölemeli a társát. 
…Éppígy, ha ketten fekszenek egymás mellett, megmelegsze-
nek;… A hármas fonál nem szakad el egyhamar.”

A házassági fogadalomtételt követően gyülekezetünk 
énekkara énekszóval köszöntötte az ifjú házaspárt. 

Majd a gratulációkat követően, az ünnepi alkalom zárá-
saképpen szeretetvendégségben látták vendégül a gyüleke-
zet tagjait, barátokat, munkatársakat. 

Köszönjük, hogy részesei lehettünk örömüknek. Isten 
gazdag áldását kívánjuk közös életükre!

       Losonczi Anita, presbiter

Isten színe elôtt…

túrmezei erzsébet: Pótvizsga szeretetbôl
A Mester nagy iskolájában
Ma szeretetből pótvizsgáztam
Tanítóm előtt remegve álltam.

Az első vizsgán én elbuktam,
A tételt bár kívülről tudtam,
De gyakorlatilag azt előadni nem tudtam.

Szerettem én ki engem szeret,
Minden jó embert, akit csak lehet,
De az ellenségemet?

Aki rágalmaz, kinevet?
Ad mindenféle csúf nevet,
Gyaláz és megaláz engemet?

Ilyet nem tudok szeretni: - Nem!
És ezt húztam ki, ez volt a tételem.
Hogy ellenségemet is szeressem.

Szereted? - Kérdezte tanárom,
Az én Mesterem és Megváltóm.
Nem tudom! - Hiába próbálom.

Szelíden mondta, de erélyesen:
Pótvizsgára mész! És ha mégsem
Tanulod meg, megbuksz egészen.

A szeretet nehéz tétel.
A legtöbben ebben buknak el,
Mert aki bánt, azt is szeretnünk kell.

De Mesterem tovább tanított,
Különórára hívott,
Szeretetével sokat kivívott.

Mutatta kezén, lábán a sebet,
Hogy mennyit tehet a szeretet,
Eltűrni a kereszt-szegeket.

Eltűrni a gúnyt, gyalázatot,
Töviskoronát, nehéz bánatot.
A dárdaszúrást, mit értem kapott.

Megrendültem egész szívemben.
Hát a szeretet ilyen végtelen?
Tanítóimtól tanulni kezdtem.

Megnyerheted vele úgy lehet,
Hogy ő is megtér, hogy ő is szeret,
Ha látja a te szeretetedet.

Így tanított, szívem felrázta.
Látta, hogy hajlok a tanításra.
Szeretetét szívembe zárta.

És most pótvizsgáztam belőle,
Ott volt ellenségem is,
Gúnyos megjegyzést kaptam tőle.

De én szeretettel feleltem,
S e szeretettel őt megnyertem,
És a pótvizsgán általmentem.

Tovább tanulok, tovább megyek.
Vannak szeretet egyetemek,
Magasak, mégsem elérhetetlenek.

Mert más tudományt, sokat tanulhatok,
Megcsodálhatnak, úgy vizsgázhatok,
De ha szeretet nincs bennem
Semmi vagyok!

KeResZtYÉN CsAláDI NAP sÓstÓN

2012. szeptember 8-ikán, szombaton egész számára. 
Nagyon szép környezetben, a sóstói tó partján, az árnyé-
kot adó fák alatt több, mint 1500 ember gyűlt össze.

Az eseménynek nem csak az volt a célja, hogy a csa-
ládok és a gyülekezetek közelebb kerüljenek egymáshoz, 
hanem hogy felhívja a figyelmet a házasság, a napos prog-
ramot szervezett a Nyírségi Református Egyházmegye és 
a sóstói gyülekezet keresztyén családok család, a gyermek-
vállalás fontosságára, hogy biztasson mindnyájunkat arra, 
hogy érdemes a keresztyén bibliai család-modell szerint 
élni. Ezekről a gondolatokról szólt az igehirdetés is, mely-

lyel kezdődött a nap, és ahol az igét Kis Klára, a miskolci 
Jókai Mór Általános Iskola igazgatónője hirdette. 

Az egyházmegye jelentős számú gyülekezete részt vett 
ezen az eseményen, így a mi gyülekezetünk is.

A meghirdetett főzőversenyre mi is beneveztünk, a 
hagyományos vasvári öhönnel. Mire a programok el-
kezdődtek, már vígan rotyogott a bográcsban az étel. A 
gyerekeket bábelőadás, ugrálóvár szórakoztatta, vagy akár 
kézműveskedhettek is. Közben a színpadon neves énekesek 
léptek fel: Pintér Béla, majd Mészáros János Elek. A főző-
versenyen ugyan nem értünk el helyezést, de az együttlét 
öröme, a tartalmas beszélgetések, a keresztyén testvéreink-
kel való ismerkedés maradandó élményeket szerzett szá-
munkra.

Az egyházmegye hagyományteremtő céllal kívánta 
megrendezni az első keresztyén családi napot. Éppen ezért 
azzal a reménnyel búcsúztunk új barátainktól, hogy jövő-
re újra találkozunk, hogy újra érezzük, milyen jó egy nagy 
család tagjának lenni, Krisztushoz tartozni.

„Ti pedig Krisztus teste vagytok, és egyenként annak tag-
jai.” ( 1Kor 12,27 )

                            Hamvasné Nagy Annamária, presbiter
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Anyakönyvi hírek

Jézus hozzájuk lépett, és így szólt: „Nekem adatott minden hatalom mennyen és földön. Menjetek el tehát, tegyetek tanít-
vánnyá minden népet, megkeresztelve őket az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítva őket, hogy megtartsák 
mindazt, amit én parancsoltam nektek; és íme, én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig.” (Máté 28:18-20)

Házasságkötések:

Május 19. Boczák Zsolt és Cziáky Boglárka
Június 2. Gombos István és Boczák Anita
Június 9. Rozgonyi Géza és Bartha Szilvia
Június 10. Széki Csaba és Győri Mónika
Július 14. Pampuch János és Hamvas Gabriella
Július 21. Horváth Krisztián és Bunda Zsuzsanna (a helyszín a Debreceni Református Nagytemplom volt)
Augusztus 11. Tóth András és dr. Schweizer Ágota
Augusztus 16. Nagy Bálint és Kató Éva (ezüstlakodalmuk alkalmából kérték Isten áldását házasságukra)
Augusztus 18. Tóth Zoltán és Benyusz Enikő
Augusztus 25. Nagy Szabolcs és Dr. Czirkos Gabriella

Isten gazdag áldását kívánjuk valamennyi házaspárra a következő Igével:
Egymás terhét hordozzátok: és így töltsétek be a Krisztus törvényét.(Gal 6:2)

temetések:

Gál Jánosné (Erdélyi Katalin) /57/ - március 14.
Csócsics Józsefné (Cserged Gizella) /76/ - március 17.
Kabai Lajos /78/ - március 20.
Madar Sándorné (Nagy Julianna)  /87/ - március 28.
Lévai Balázs /85/ - március 29.
Kovács Miklós /84/ - március 31.
Szemán Miklósné (Róka Irma) /82/ - április 16.
Boros Lászlóné (Fehér Margit Ilona) /78/ (Szorgalmatos) – április 21.
Gál Adalbert /42/ - május 2.
Molnár Lajos /96/ - május 11.
Losonczi Imréné (Dancs Ilona) /69/ - május 14.
Kovács József /92/ - május 18.
Kovács Balázsné (Sándor Margit) /75/ - június 2.
Kardos Istvánné (Kiss Julianna) /81/ - június 11. 
Szilágyi Sándorné (Székely Margit) /83/ - június 16.
Fazekas Miklós /77/ - június 29.
Kónya János /84/ - július 2.
B. Nagy Ferencné (Horváth Zsófia) /93/ - július 4.
Vári Jánosné (Bódor Zsuzsanna) /83/ - július 10.
Szabó Antalné (Róka Zsófia) /83/ - augusztus 8.
Máté Istvánné (Sári Julianna Zsófia) /85/ - szeptember 1.
Kiss Lászlóné (Szabó Zsófia) /82/ - szeptember 7.
Dallos Józsefné (Villás Margit) /87/ (Szorgalmatos) - szeptember 14.
Kiss László /56/ - szeptember 15. 

Isten vigasztalását kívánjuk valamennyi elhunyt testvérünk gyászoló családjára a következő Igével: Nem szeretnénk, testvére-
ink, ha tudatlanok lennétek az elhunytak felől, és szomorkodnátok, mint a többiek, akiknek nincs reménységük. Mert ha hisszük, 
hogy Jézus meghalt és feltámadt, az is bizonyos, hogy Isten az elhunytakat is előhozza Jézus által, vele együtt. (1Thess 4:13-14)

keresztelések:

Dancs Richárd Zoltán, Szántó Tamás – április 9.
Salamon Boldizsár Levente, Salamon Izsó Bálint, Salamon Márton Bendegúz – április 22.
Mándi Nelli, Hunyadvári Nándor – május 28.
Ács Nikoletta, Ács András – június 3.
Török László – július 1.
Kovács Boglárka Ágnes – július 22.
János Réka (Szorgalmatoson) – augusztus 26.
Angyal Kristóf – augusztus 26.
Bódor Károly, Nácsa Dóra – szeptember 9.

1. Ne késd le a hajót.
 2. Emlékezz, mind ugyanabban a hajóban vagyunk!
 3. Tervezz előre. Akkor sem esett az eső, amikor Noé 
megépítette a Bárkáját.
 4. Tartsd jó kondiban magadat. Mikor 60 éves leszel, 
lehet, valaki felkér egy nagy dologra.
 5. Ne törődj a kritikákkal.
Csak csináld meg a munkát, amit meg kell csinálni.
 6. A jövődet építsd magasra.
 7. A biztonságod érdekében mindig párban utazz.
 8. A sebesség nem mindig számít.
A csiga és a párduc is ugyanabban a hajóban van.
 9. Ha stresszes vagy, lebegj kicsit.
 10. Emlékezz: a Bárkát amatőrök,
a Titanicot pedig profik építették.
 11. Nem számít a vihar, ha Istennel vagy,
a végén mindig vár a szivárvány.

Noé Bárkája

minden, amit tudnod kell
az életben, arra megtanít Noé Bárkája.
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Rövid híreink

2012. szeptember 30-án, a vasárnap 10.30-kor kezdő-
dő istentiszteleten Szűcs László Tamás és felesége 
nyugalmazott lelkipásztorok lesznek gyülekeze-
tünk vendégei. Ők szolgálnak majd közöttünk és 
beszélnek arról, hogy Isten hogyan tartotta meg 
életüket egy vétlen közlekedési autóbaleset után.
Kevésen múlt földi életük befejezése, mégis vallják: 
Istennél semmi sem lehetetlen. Szeretettel hívunk 
és várunk mindenkit erre az istentiszteletünkre is!

Gyülekezetünk jubileumi konfirmandus találkozót 
szervez, melynek időpontja 2012. október 14. va-
sárnap 10.30. Az alkalom helyszíne a református 
templom. A fent megnevezett időpontban ünnepi 
istentiszteletet tartunk, melyen köszöntjük az 50, 
55, 60, 65, 70 évvel ezelőtt konfirmáltakat. Az 
istentisztelet után szeretetvendégség lesz a gyüle-
kezeti teremben, melyre minden érintettet várunk 
szeretettel!

Egyházkerületi énekkari találkozón vesz rész gyüleke-
zetünk énekkara 2012. október 20-án, szombaton. 
Az alkalom helyszíne a Debreceni Nagytemplom 
lesz. 

2012. október 28-án reformációi istentiszteletet tar-
tunk úrvacsoraosztással egybekötve. Szeretettel hí-
vunk és várunk mindenkit!

2012. november 4-én Gyászolók vasárnapja lesz gyü-
lekezetünkben, melyen név szerint is megemlé-
kezünk az elmúlt egy esztendőben elhalálozott és 
református szertartás szerint eltemetett testvére-
inkről. Alkalmunkra szeretettel hívunk mindenkit, 
aki szeretné meghallani Isten vigasztaló üzenetét!  

Vasárnap 10.30: istentisztelet a templomban.
            Ugyanebben az időpontban gyermek-istentisztelet a Kálvin úti gyülekezeti teremben. 
kedd 18.00 órai (téli időszámításkor:17.30) kezdési idővel a Kálvin úti gyülekezeti teremben: 
minden Hónap 1. keddjén Presbiteri bibliaóra 
minden Hónap 2. keddjén Bibliaiskola 
minden páratlan Hónap 3. keddjén Filmklub  
minden páros Hónap 3. keddjén Gyülekezeti Olvasókör 
minden Hónap 4. keddjén Bibliaiskola 
Csütörtök 18.00 órai (téli időszámításkor:17.30) kezdési idővel istentisztelet,
            melyet énekkari próba követ a Kálvin úti gyülekezeti teremben. 
szerda 9.00: istentisztelet a Szociális Otthonban 
minden Hónap 1. Hétfője 10.00: istentisztelet a Belsőmajorban 
minden Hónap 1. Hétfője 11.00: istentisztelet a Kézfogás Szociális Szolgáltató Központban 
Vasárnap 9.00: istentisztelet Szorgalmatoson, a templomban


