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4. 

Életem története 
Parasztcsaládban születtem 1931. december 10-én Nyírderzsben. Szüleim 

mezőgazdasági munkások voltak. 20 kat. h. saját földünk volt, ezen gazdál-

kodtunk. Az apám két lóval munkálta meg a földet. Amellett teheneket, 

disznókat és aprójószágot tartottunk. Én hetedik gyermekként születtem. 

Vallásos nevelésben nőttem fel. Édesanyám háztartásbeli volt, Ő a mezőre 

nem járt dolgozni. Otthon minden munkát Ő végzett. Iskoláimat Nyír-

derzsben jártam ki. Egész héten az iskola után otthon kellett dolgoznom. 

Vasárnap nem dolgoztunk, de a vasárnapi Istentiszteleten ott kellett lennünk. 

Szüleim istenfélelemre, szülői tiszteletre és engedelmességre neveltek. 

Amikor már nagyobb lány lettem, elmehettem szórakozni a barátnőimhez. 

Délutánonként sétáltunk vagy táncoltunk. Ez volt akkor a szórakozás. A téli 

szórakozás a szövés-fonás volt. Ugyanis ebből készült a stafírung. 

19 évesen férjhez mentem a szomszéd községbe egy Kántorjánosiba való 

fiúhoz. Odajártunk templomba, mivel Derzsbe nem volt templom. Ott sok 

éven keresztül a szüleim házában az egyik szobában tartották az istentiszte-

letet. Sok lány barátnőmmel átjártunk a templomba. Itt ismerkedtem meg a 

fiúval, akivel 1951. február 10-én házasságot kötöttünk. Ők is sokan voltak 

testvérek. Édesapja presbiter volt, így ők is vallásos nevelésben részesültek. 

Az esküvő után Kántorjánosiban albérletben laktunk. Mindketten a tsz-ben 

dolgoztunk. Zárszámadás után a tsz, jól fizetett, ebből tudtunk venni egy 

szoba-konyhás lakást, ahol már megalapíthattuk a mi kis családunkat. Két 

gyermekünk született: egy fiú és egy lány. Igyekeztünk mi is jó nevelésben 

részesíteni őket. Iskoláztattuk őket. A nyolc osztály elvégzése után tovább 

tanultak. A fiam, János szobafestőnek, a lányom, Kati fodrásznak tanult. A 

fiam nem sokáig folytatta a festői munkát, mert behívták katonának. A le-

szerelés után 1976-tól a Mátészalkai Közlekedési Osztályon dolgozott. Ab-

ban az évben megnősült, született két gyermeke. Egy fiú és egy lány. Apja 

1989-ben meghalt. Ez engem és az egész családot nagyon megviselte. Fiata-

lon özvegyen maradtam. A lányom is férjhez ment, beköltöztek Mátészalká-

ra. Ott maradtam egyedül, mint a szedett fa. Ezek után a két gyermekem rá-

beszélt arra, hogy adjuk el a lakást Nyírderzsben, és vegyünk nekem egy 

külön lakást, mert ott közelebb leszek hozzájuk. Így is történt. A fiam ké-

sőbb beteg lett, háromévi kezelés után meghalt. Ó, de szívesen vállaltam 

volna helyette a halált, de ilyet nem lehet tenni! Ettől kezdve az Én életem is 

kettétört. Nem bírom megemészteni a történteket. Azóta Én is beteg vagyok. 

Csak az Isten, aki tartja bennem a lelket, amíg élek. 
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5. 

Az 1956-os dicső napok után követ-

keztek a szomorúság hónapjai, hiszen 

fiatal családtagokról alig tudtak vala-

mit a szülők, mert valahol a nagyvi-

lágban keresték helyüket. Voltak, 

akikre itthon szakadt a sötétség, mert 

börtönbe zárták őket, vagy egy kis 

faluba toloncolták a családot. Ők vol-

tak a szerencsésebbek. Falunkba, 

Gyürébe is érkezett egy család Buda-

pestről. Mi, gyermekek a lényegéről 

mit sem tudtunk, csak arra emlék-

szem, szüleim visszafogott hangon 

sutyorogtak az esetről. Jól emlék-

szem, az Erdőhegyi család államosí-

tott tornácos házának egy szobácská-

jában húzta meg magát az „L” család 

két gyermekkel.  

Nyomorúságukban is megőrizték 

tartásukat, méltóságukat. János bácsi 

hegedűn játszott, Marika néni szép 

arcú, elegáns nő volt. Lehetett látni 

rajtuk, valamikor jobb társaságban 

forogtak. Feri és Marika velünk egy-

korúak voltak, és tudták kitelepítésük 

okát, de játszás közben eltűnt arcukról 

a szomorúság. De ezt már csak ké-

sőbb figyeltem meg. 

Március idusán érkeztek a faluba, 

ők behúzódtak szobácskájukba,  

az iskolában nem szóltak senkihez, 

mi sem közeledtünk. Így volt ez Hús-

vétig… 

Falunkban az volt a szokás, a kisfi-

úk meglocsoltak minden kislányt. Ha 

az év 364 napján soha, de ezen a na-

pon bekopogott, és elmondta a locso-

lóverset az egy pár hímes tojásért. 

Akkor még pénzt nem adtak, de nem 

is volt miből. 

Emlékszem, nem mentem be hozzá-

juk, amikor először érintettem az Er-

dőhegyi portát, de valami bennem 

maradt, valami rosszérzés kerített 

hatalmába, hiszen addig minden isko-

lás kislányt meglocsoltam. 

Hazafelé tartottam kis kosarammal, 

amely tele volt hagymahéjával színe-

sített barnáspiros vagy a boltban meg-

vásárolt kék festékkel színesített to-

jással. Újra a már említett portához 

értem, csend honolt az udvaron. Még 

ma is magam előtt látom a kis kaput, 

amelyet nem volt nehéz kinyitni. Be-

léptem az udvarra, s bekopogtam a 

teljesen zárt burkolatú, égre nyíló aj-

tón. 

Bentről ijedt hang rebegte: 

„Szabad”. 

Húsvéti emlékkép 

A legkedvesebb énekem, ami oly sokszor elhangzik az ajkamról: Gond-

viselő jó Atyám vagy, óh én édes Istenem. Vagy a másik: Egyedüli remé-

nyem, óh Isten csak Te vagy. 

A további életem is Isten kezében van, Őt kérem, legyen a további éle-

temben gondviselőm. 

Böszörményi Jánosné 
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6. 

Így szól a locsolóvers: 

Hasad a szép hajnal, mutatja sugarát, 

Szívvel és szájjal dicsérjük az Atyát. 

Az Atya Istennek imádandó  fiát, 

Hogy elérte jönni, 

Húsvét másodnapját. 

Ma van Húsvét napja, második hajnala, 

Melyben hímest szednek ifjak és tábora. 

Keljetek fel lányok cifra nyoszolyából, 

Adjátok a tojást arany kasitából, 

Mert ha nem, hát lészen, vízi puskám készen, 

Meglocsollak véle illendőségképpen. 

Zsoldos Barnabás 

A húsvéti délelőtti napfény ellenére 

sötétnek tűnt a szobácska, s érezni 

lehetett, hogy megijedtek a váratlan 

kopogástól. Amikor beléptem, Marika  

ocsúdott fel legelőször, és mondta 

szüleinek, hogy osztálytársa vagyok. 

Elrebegtem, hogy szokásom szerint 

minden lányt meglocsolok, és őt sem 

akartam kihagyni.  

Az anyukán látszott a zavartság, 

kiderült, nem készültek hímes tojás-

sal, mert nem jutott rá nyomorúságuk-

ban. Hogy mégis megajándékozzanak 

valamivel, János bácsi megkérdezte, 

láttam-e már olyan nárciszt, amelynek 

szára egyszerre zöld és piros. Csodál-

kozásom láttán elmagyarázta, hogy a 

tápanyagot, a nedvességet – pirosra 

volt festve a víz – ott szívja fel a virág 

a befőttes üvegből. Azóta sokszor 

eszembe jut, számukra valószínű  

ez a kis virág jelentette a Húsvétot, 

a Tavaszt, a reményteljes kikeletet.   

Én pedig azt mondtam, nem baj, ha 

nincs piros tojás, de elmondom a lo-

csolóversemet, amit édesanyámtól 

tanultam.  

Marika néni könnyes szemmel ölelt 

magához, s köszönte meg váratlan 

látogatásomat. Arra is emlékszem, 

Ferikének leírtam, mielőtt 1962-ben 

végleg elköltöztek falunkból. Azt 

csak feltételezem, hogy az édesanyjá-

nak jutott eszébe, amikor az ötéves 

száműzetésük napjait végigpörgette 

magában. 

Soha többé nem hallottam felőlük 

semmit… 

A vers, melyet ma is tudok, s van 

reményem, ha a Jó Isten is úgy akarja, 

lesz kinek átadni, megtanítani.  
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7. 

Meghasadt a kárpit, megnyílt a koporsó, 

Jézus halálakor zengett a sok jajszó. 

Keresztfán küzdött az Istennek Fia, 

Melyet könnyes szemmel siratott Mária. 

Harmadnapra megnyílt a sír szája, 

Kilépett belőle az egek királya. 

Megmutatván, hogy lesz feltámadás, 

Adjatok hát, lányok, egy hímes tojást’. 

Húsvéti locsolóversek 

Jó reggelt kívánok, örömhírt hirdetek! 

Krisztusunk feltámadt, a halál legyőzetett. 

Amint megmondotta, sírjából kiszállott, 

A sok prófécia ím valóra válott. 

Ezt hirdetni jöttem az egész családnak, 

Különösen annak a szép kisleánynak, 

Akit megöntözök szagos rózsavízzel, 

Hogy friss és hű legyen majd a szerelmével’. 

Érette jutalmul hímes tojást várok, 

Mindnyájuknak áldott ünnepet kívánok! 

Elértük a húsvét örvendetes napját, 

Melyben feltámasztá az Isten szent fiát. 

A halál kötelét róla feloldozta, 

Koporsóból őtet a mai nap kihozta. 

Ezzel nevezetes a húsvét közöttünk, 

Ezt megjelenteni e házba bejöttünk. 

Ezért szépen kérek egy pár hímes tojást, 

A feltámadt Jézus adja meg az árát’. 

Szívemből kívánom! 

Napsütötte szép tájakon, 

Jöttem végig az utakon. 

Felém hajolt sok-sok virág, 

Rózsavizük osztogatták. 

Meglocsollak mostan véle, 

Piros tojást kérek érte. 
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8. 

Id. Kiss István 

/1927 - 2010/ 

„De én mindenkor veled vagyok, te fogod az én jobb keze-

met. Tanácsoddal igazgatsz engem és azután dicsősé-

gedbe fogadsz be engem.”( Zsolt. 73,23-24) 

Nemrég hunyt el id. Kiss István, vásárosnaményi testvé-

rünk. Amíg egészsége engedte, rendszeresen részt vett a Mátészalkán havonta 

megtartott Biblia szövetségi csendes-délutánokon, így többen ismerhették őt. 

Röviden összefoglalom id. Kiss István testvérünk életrajzát:  

1927. július 10-én született. Egy testvére volt, Erzsébet. Vásárosnaményban 

járt elemi iskolába, ezt követően édesapjával egyéni gazdálkodóként dolgozott. 

1955. január 15-én kötött házasságot Koncz Jolánnal, házasságukból öt gyer-

mek született. 

Az ébredési idők alkalmával 1947-ben ismerte meg és fogadta el Megváltó-

jának Jézus Krisztust, Aki egész életén át végigkísérte és mindig vele volt, Aki 

megáldotta őt minden lelki áldással a mennyekben a Krisztusban. (Ef.1:3.) Aki 

vele volt örömben és bánatban, szenvedésben és betegségben. Megtérése után 

közösségi szolgálatokat is vállalt, majd a közösség vezetője lett. A vásárosna-

ményi református gyülekezetben 50 évig presbiterként szolgált, két ciklusban 

egyházmegyei gondnok és zsinati tag volt. A Biblia Szövetségnek alapító tagja, 

a kezdeti években tanácstagja is volt. Hűséges volt Megváltó Urához, Jézus 

Krisztushoz és az Ő Gyülekezetéhez. Szívén viselte a misszió, a lelki ébredés 

ügyét, sokat imádkozott és tett ezért, olykor a hátratételt is vállalva. Az ébredé-

si időkről mindig nagy lelkesedéssel beszélt, a szívében akkor gyulladt tűz 

mindvégig lobogott. Ha kellett szavakkal, ha kellett anyagiakkal szolgált, ott-

honát és autóját is a missziónak ajánlva. Ebben hűséges segítőtársa, Jolika néni 

is támasza volt. Megbecsülte a közösségi alkalmakat, azokon rendszeresen 

részt vett, sok testvér az ő segítségével jutott el lelki összejövetelekre, csendes-

napokra. 

1960-tól 1987-ben történt nyugdíjazásáig a helyi termelőszövetkezet gyü-

mölcskertészetének vezetője, majd később főkertésze lett. Munka mellett tech-

nikusi végzettséget szerzett. Ismereteit szorgalmasan bővítette. Mindig kereste 

a szakmai fejlődés útját és új módszerek bevezetésének lehetőségét. Munkahe-

lyén is Isten dicsőségére élt, munkáját istentiszteletként végezte. Nevéhez fű-

ződik a „Naményi piros jonatán” nemesítése. Szerényen úgy fogalmazott, hogy 

ő csak észrevette, hogy egy más színű gyümölcs van a fán, és ezt szaporította. 

Nyugdíjasként – amíg ereje engedte – gazdálkodott.  
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9. 

 

Az üres sír 
Az egyiptomi piramisok arról hí-

resek, hogy az ősrégi egyiptomi 

fáraók mumifikált holttesteit rejtik.  

A londoni Westminsteri Apátság arról híres, hogy nemes és 

tekintélyes angol személyiségek teste van ott eltemetve.  

Mohamed sírja arról híres, hogy ott van a Mohamed csontjait magába rejtő 

kőkoporsó.  

A washingtoni híres „Hősök temetője”, az „Arlingtoni Cemetery” híres, 

mert számos kimagasló amerikai személyiség nyughelye.  

Ugyanakkor óriási különbség van Krisztus sírja és a fent említett helyek kö-

zött. Krisztus sírja arról híres, hogy üres.  

Több mint 20 éve ismerem Pista bácsit. Kezdetben a vencsellői csendesna-

pokon, majd Vásárosnaményba kerülésem után a gyülekezetben és a közösségi 

alkalmakon találkoztunk. Meleg testvéri szeretettel fogadott, melyet később 

családommal együtt is mindig megtapasztaltunk. A közösség vezetőjeként ha-

tározott, szilárd jellemként ismertem meg. Oszlopként állt azon a helyen, ahova 

Isten állította, úgy a gyülekezetben, mint a családban és a munkahelyen is. Fi-

gyelmes, szerető szívvel és irgalmas szemmel észrevette, hol kell segíteni, hol 

kell bátorítani. 

Pista bácsi rendszeresen olvasta Isten Igéjét, azon tájékozódott, és a napi 

problémák megoldásában is kereste Isten akaratát. Nagyon jól ismerte a Bibliát 

– Isten tanácsait, és az Úr igazgatta lépéseit. Gyakran találtam a Biblia fölé 

hajolva, azt tanulmányozva. Igaz volt ránézve fenti igénk első üzenete, hogy az 

Úr mindenkor vele volt. 

Igénk másik üzenete az, hogy az Úr dicsőségébe fogad bennünket. Már 

ezen a földön Neki szolgálhatunk, az Ő dicsőségére élhetünk, és az Atya meg-

becsülésében részesülhetünk. A halál után pedig a mennyei dicsőség vár ben-

nünket. Pista bátyánk hazamenetele nagy veszteség hívő népünknek és család-

jának is – feleségének és gyermekeinek. Vigasztaljon bennünket azonban, hogy 

az Atya befogadta őt a mennyei dicsőségbe, és már látja azt, amiket szem nem 

látott, fül nem hallott és embernek szíve meg sem gondolt, amiket Isten készített 

az Őt szeretőknek.(I.Kor.2:9.)  

Istené legyen a dicsőség hitvalló életéért, és Ő adjon vigasztalást szerettei-

nek, lelki testvéreknek, gyülekezeti tagoknak és mindnyájunknak! 

Dr. Makrai Tibor 
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10. 

 

Árva Bethlen Kata 

Női Kör 
Március 7-én délután a Kossuth Téri Református Egyházközség meghívásá-

ra a Baptista Gyülekezet, valamint a Kertvárosi Református Egyházközség 

együtt emlékezett meg a Nők Ökumenikus Világimanapjáról.  

Papp György gondnok köszöntőjével nyitotta meg a megemlékezést, kezdő 

énekként a 264. dicséretet énekeltük. Egy rövid ismeretterjesztő rész után, 

melyben megismerhettük Kamerun országát, a kameruni nőket és a gyülekezet 

életképeit, egy kameruni úti elbeszélést hallhattunk.  

Istentiszteleti rész következett. Először a baptista majd a Kossuth téri gyüle-

kezeti tagok szolgáltak. Igét hirdetett Becsei Miklós lelkipásztor, és ezt követte 

a kertvárosi gyülekezet szolgálata. Végül Nagy György lelkipásztor áldásával 

és „Míg Jézus él bennem…” záróénekkel ért véget a megemlékezés.  

A március havi alkalmunkat az újtelepi templomban tartottuk. Kovács Évi 

igei szolgálata után a női kör tagjai egyenként bemutatkoztak, ezt követte az 

éves program és elképzelések ismertetése. Meglepetésképpen egy szeretetteljes 

köszöntésben részesültünk nőnap alkalmából: Nagy György lelkipásztorunk 

egy igével és Dr. Makrai Tibor főgondnok Úrral közösen egy-egy szál virággal 

köszöntötték a nőtestvéreket.  

Március 19-én és 20-án este a női kör több tagja is részt vett a Kálvin János 

Református Általános Iskola jótékonysági estjén, amely igen színvonalas és 

igényes volt. Mivel nem teljes létszámmal vettünk részt, így támogatójegy vá-

sárlásával is hozzájárultunk a rendezvényhez.  

20-án, vasárnap délután a gyülekezet kicsinyei húsvét előtti foglalkoztató 

délutánjára süteményekkel kedveskedtünk.  

Nagypénteken gyülekezetünk vendége lesz a nagykárolyi testvérgyülekezet 

énekkara. Szolgálatukat szeretetvendégséggel és „húsvéti” meglepetés-

ajándékkal köszönjük meg.  

Isten áldását kérem az elkövetkező időszakra és a tervezett munkáinkra. 

Szeretettel várunk minden nőtestvért alkalmainkra! 

Kalcsóné Katika 



 

 

2010. március 20-án az újtelepi 

templomban húsvéti foglalkoztató 

délutánt tartottunk a gyermekeknek, 

melyen 27-en vettek részt. 

Az alkalom kezdetén énekléssel 

bemelegítettünk. Majd Erikről hall-

hattunk egy rövid történetet, aki 

készített egy kis vitorlás hajót ma-

gának. Nagyon szerette, mivel ő 

volt a tervezője. Szívesen 

játszott vele a közeli 

tengerparton. Az 

egyik alkalommal 

éppen a vízben 

volt, és a vitorlá-

sát úsztatta, ami-

kor valami érde-

kes dologra lett 

figyelmes. Gyor-

san kikötötte a 

kis hajóját, és 

kiszaladt a part-

ra. Mire visszaért, már nem 

találta ott. Fel s alá szaladgált a ten-

gerparton, de sehol sem találta. Na-

gyon elszomorodott. Néhány nap 

múlva az édesapjával sétált a város-

ban. Az egyik bolt kirakatában 

meglátta a kis hajóját. Rögtön felis-

merte a jelet az elején, amit ő tett 

rá. Ahhoz, hogy újra az övé legyen, 

ki kellett fizetni az eladónak az árát. 

Boldogan szorította magához, mert 

ez a vitorlás már kétszeresen is az 

övé volt. 

Amikor Isten megteremtette az 

embert, az Ő tulajdona volt, de a 

bűneset által elszakadt Tőle. Isten 

nagyon szomorú lett, hogy elve-

szítette az embert, ezért készített 

számára egy lehetőséget. Elküld-

te a Fiát, az Úr Jézust a földre. 

Nem mindenki örült ennek, és 

többen is a halálát tervezték. 

Nagypénteken keresztre feszí-

tették, de három nap 

múlva feltámadt. 

Ezzel Isten visz-

szavásárolta az 

embert. Mindenki 

előtt nyitva áll az 

ajtó, hogy újra 

Őhozzá tartozhas-

son, aki elhiszi és 

elfogadja ezt az 

ajándékot. 

A délután további 

részében vidám 

tavaszi virágcsokrot, húsvéti ma-

kettet és harangot készítettünk 

papírból, valamint kiscsibéket 

tojáshéjban. 

Közben persze finom sütemé-

nyeket és friss gyümölcsöt esze-

gethettünk a női kör tagjainak 

jóvoltából. Megköszönjük a fi-

nomságokat és minden segítsé-

get, amit kaptunk. (És kérjük a 

recepteket!) 

Kovács Katalin, gyerekmunkás 
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Húsvéti klub gyerekekkel 



 

 

Tardi Alexandra 
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avagy rendhagyó kátéóra Vizsolyban 

„Az én juhaim hallgatnak a hangomra és én ismerem őket, ők pedig követnek 

engem. Én örök életet adok nekik, és nem vesznek el soha, mert senki sem ragad-

hatja ki őket az én kezeimből." (Ján. 10,27- 28) 

Gyülekezetünk északi és újtelepi konfirmandusai, 19-en indultunk el március 6-

án egy rendhagyó kátéórára, hogy megfejtsük a Biblia kódját. Első úti célunk Vi-

zsoly volt, ahol megtekinthettük az első, magyar fordítású teljes Bibliát, majd a 

helyi lelkész magával ragadó előadását hallgathattuk meg. A következő helyszín 

Gönc volt. Itt a helyi református templomot csodálhattuk meg a régi parókián be-

rendezett Bibliamúzeummal együtt. Ezután megnéztük a huszita ház régi berende-

zési eszközeit, tárgyait. Az udvaron egy kis játékra is sor került: felidézve a huszita 

háborúk hangulatát. Egy sárospataki étteremben fogyasztottuk el finom ebédünket. 

Ebéd után a Sárospataki Református Gimnázium múzeumát és könyvtárát tekint-

hettük meg. Az ott lévő parkban egy kellemes sétát tettünk megtekintve az ott ta-

nult híres emberek szobrait. 

Köszönjük Istenünknek, hogy jó időt adott, és mellettünk volt az út során, vala-

mint Gyuri bácsinak, hogy megszervezte nekünk ezt az utat, és ezáltal jobban ösz-

szekovácsolódhattunk mi is, konfirmandusok. 

A következő történetet egy amerikai gedeonita tisztségviselő, Durward Sobek 

mondta el nekünk egy együttlét alkalmával. 

Szerettük volna megadni az ünnepélyességét annak, hogy a kisebbik lányunk 

hatévesen iskolába készült. Ezért az édesanyja szépen befonta a haját,  és ráadta 

a legszebb fodros ruháját. Könnyes szemekkel néztük, amint belép az iskola 

ajtaján.  Délután kislányunk szótlanul, könnyes szemekkel jött haza. 

- Anya, én holnap farmernadrágban szeretnék menni az iskolába! Minden 

lány abban jár. Az osztálytársaim egész nap csúfoltak a ruhám miatt! 

Leültünk vele szemben, a szemébe néztünk, és elmondtuk neki, hogy szá-

munkra milyen gyönyörű,  ha a kedvenc ruháját viseli, de azt is megértjük, ha 

ezentúl farmerben szeretne járni. 

Nehezen jött álom a szemére. Egész éjjel vívódhatott, hogy mit tegyen. Hat-

évesen élete eddigi legnagyobb döntését kellett meghoznia: kitart, és vezető 
lesz, vagy meghajol, és követő. 

Reggel az öltözködéskor így szólt:  

- Anyu, kikészíted nekem a szép fodros ruhámat? 

… A tanév végéhez közeledve, sorra hívtak minket a lányos anyukák : „ meg-

mondanák kérem, hogy hol lehet fodros ruhát vásárolni, ugyanis a lányunk ab-

ban akar járni...” 
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Kedves Konfirmandusok! 
Örvendezz, ifjú, míg fiatal vagy, légy jókedvű ifjúságod idején… 

Gondolj Teremtődre ifjúságod idején. (Préd.12: 1-3.) 

Isten ezen az Igén keresztül a fiatalokat szólítja meg, a ti korosztályotoknak 

szól. 

Örvendezésre bíztat benneteket. Ha körülnézünk, sok szomorú, rosszkedvű 

fiatalt látunk, akik azt kérdezik, minek örüljünk. Ti a konfirmációi órákon sok 

olyan dolgot tanultatok, ami megörvendeztetheti az ember szívét. A kérdések 

között szó volt az evangéliumról, ami örömhírt jelent. Az az örömhír, hogy 

Isten szeret bennünket, és Jézus Krisztust elküldte, hogy mi kegyelmet és örök 

életet kapjunk. Emellett a mindennapi életünkben is megtapasztalhatjuk Isten 

segítségét, gondviselését, ahogy mondtátok is: úgy megőriz, hogy az én meny-

nyei Atyám akarata nélkül még csak egy hajszál sem eshetik le a fejemről, sőt 

inkább mindennek az én üdvösségemre kell szolgálnia.(HK.1.) Gondoljatok 

erre életetek nehéz időszakaiban is, és megtapasztaljátok, hogy a körülmények-

től függetlenül lehet örvendező, boldog életetek. A keresztyén élet örvendező 

élet, örömének forrása a Mindenható Isten. A zsoltáros is így vall erről: Benne 

van szívünk öröme, mert szent nevében bízunk. (Zsolt.33:21.) Adja Isten, hogy 

ilyen örvendező életetek legyen! 

A másik figyelmeztetés: gondolj Teremtődre. Tehát örülj, de örömödnek 

legyen határa! A Prédikátor tudja, hogy a  fiatalokat örvendezésre bíztatni ve-

szélyes is lehet. Könnyen féktelenségbe csaphat át az ifjúi örvendezés és egy 

öröm-hajhászó életszemlélet alakulhat  ki. Az igazi öröm Isten ajándéka. Sokat 

tanultatok a Teremtő Istenről, tudjátok, hogy Ő alkotott bennünket. Ő tudja, mi 

kell a boldog, örvendező emberi élethez. Ha Isten rendelései és útmutatásai 

alapján éltek – amit szintén megtanultatok a kátéórákon – , akkor részetek lesz 

ebben az igazi örömben. Dávid is megtapasztalta ezt: Te tanítasz engem az élet 

ösvényére, teljes öröm van Tenálad, a Te jobbodon gyönyörűségek vannak 

örökké. (Zsolt. 16:11.) 

Tehát gondoljatok teremtőtökre, és legyen örvendező, boldog életetek! 

Dr. Makrai Tibor, főgondnok 

Ne cselekedj olyat, amit az Isten ne láthatna! 

Ne beszélj semmi olyat, amit az Isten nem szívesen hallgatna meg! 

Ne írj le olyat, amit Isten nem olvasna el! 

Ne menj soha olyan helyre, ahol Istennel biztosan nem találkozhatnál! 

Használd fel mindig úgy az idődet, hogy ha Isten megkérdezné tőled: 

„Mit csinálsz gyermekem?”, tiszta lelkiismerettel, nyugodtan tudj felelni: 

„Íme itt vagyok: szólj Uram, hallja a te szolgád!” Kálvin János  
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Karinthy Frigyes: 

Barabbás 
A harmadik nap alkonyán pedig kilépett a bolt keskeny kapuján, és csende-

sen megindult az úton. Két oldalt füstölögtek a romok. Lent a kiszáradt árok 

fenekén találta az elsőt azok közül, akik Pilátus háza előtt kiáltozták Barabbás 

nevét. Elfeketült nyelvvel vonított a vörös felhők felé.  

Megállt előtte, és így szólt:  

- Itt vagyok!  

Az pedig felnézett rá, és zokogni kezdett.  

- Rabbi, rabbi! - zokogott.  

És a mester szelíden folytatta.  

- Ne sírj! Állj fel, és jöjj velem! Mert visszamegyek Jeruzsálembe, Pilátus 

háza elé, és új törvényt kérek magamra és reátok, akik Barabbást választottá-

tok, s akikkel ezt mívelte Barabbás.  

A nyomorult pedig feltápászkodott, és az ő öltönyét megragadta.  

- Mester! - kiáltott elfulladva és könnyek között - ó, mester, jövök! Mondd 

meg, hogy mentsem meg magam! Mondd meg, mit tegyek! Mondd meg, mit 

mondjak!  

- Semmit - mondta ő szelíden - csak azt, amit három nap előtt kellett volna 

mondanod, mikor Pilátus megállt a tornácon, és megkérdezett titeket: „Kit en-

gedjek el hát közülük, Barabbást, a gyilkost, vagy a názáretit?”  

- Ó, én bolond! - kiáltott a nyomorult fejét öklével verve, - ó, én bolond, aki 

Barabbást kiáltottam! Barabbást, aki ide juttatott!  

- Jól van - folytatta szelíden a mester - most jöjj hát velem Pilátus háza elé, 

ne törődj semmivel, ne figyelj semmire, csak rám, és amikor én intek neked, 

kiáltsd egész szívedből és egész tüdődből: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanád: 

„Az életemet!”  

Az pedig követte őt.  

És találnak útközben egy másik nyavalyást, akinek Barabbás elvette házát, 

feleségét, gyermekét, és szemeit kiszúratta.  

És ő homlokon érinté csendesen kezével, és így szólt:  

- Én vagyok az. Jöjj velem Jeruzsálembe, és amikor én kezemmel érintelek, 

kiáltsad: „A názáretit!”; mintha azt kiáltanád: „A házamat! A gyermekemet! A 

szemem világát!”  
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Az pedig felzokogott, és követte őt.  

És találtak még másikat is, kinek lábai és kezei kötéllel voltak összekötve és 

nyakára hurkolva, őt magát pedig arccal lefelé bűzhödt mocsárba nyomta le 

Barabbás, tetvek és csúszómászók közé.  

Odament hozzá, és megoldotta kötelékeit, és így szólt:  

- Ismerlek téged. Te költő voltál, aki a lélek rajongó repülését hirdetted: Jöjj 

velem, és amikor intek, kiáltsad: „A názáretit!”; mintha ezt kiáltanád: „A sza-

badságot! A léleknek és a gondolatnak a szabadságát!” Az pedig megcsókolta 

az ő saruját, és csak a szemével könyörgött, mert a szája még tele volt sárral.  

És így mentek tovább, és egyre több béna és sánta és nyomorult bélpoklos 

csatlakozott hozzájuk, akiket Barabbás tönkretett. És mindegyik külön-külön 

zokogva verte mellét, és könyörgött neki, hogy intsen majd, ha kiáltani kell: 

„A názáretit!”; mintha azt kiáltanák: „Békesség, békesség! Békesség e földön!”  

Estére pedig megérkeztek Jeruzsálembe Pilátus háza elé.  

Pilátus a tornácon ült, és estebédjét költötte Barabbással, a gyilkossal. Kövé-

ren és fénylő arccal ültek ott, nehéz borokat ittak, és drága ételeket ettek 

aranyedények fenekéről: skarlátpiros palástjuk messze világított.  

A názáreti pedig élén a sokaságnak, mely követte őt, a tornác elé járult, és 

felemelvén átszegezett kezeit, szelíden szólni kezdett:  

- A pászkák ünnepe nem múlt még el, Pilátus! Törvény és szokás, hogy hús-

vétkor egyikét az elítélteknek elbocsátod úgy, ahogy a nép kívánja. A nép Ba-

rabbást kívánta, engem megfeszítettek, de vissza kellett térnem halottaimból, 

mert láttam, hogy a nép nem tudta, mit cselekszik. E sokaság mögöttem megis-

merte Barabbást, és most új törvényt akar. Kérdezd meg őket újból, amint a 

törvényeinkben meg vagyon írva!  

Pilátus pedig gondolkodott, aztán vállat vont, és 

kiállván a tornác szélére, csodálkozva nézett 

végig a sokaságon, és szólt:  

- Hát, kit bocsássak el már most, Barabbást 

vagy a názáretit?  

És akkor ő intett nekik.  

És ekkor zúgás támadt, és mint a menny-

dörgés zengett fel a sokaság.  

És a sokaság ezt kiáltotta: „Barabbást!”  

És rémülten néztek egymásra, mert 

külön-külön mindegyik ezt kiáltotta:  

„A názáretit!”  



 

 

Konfirmáltak: 
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Megkereszteltük:  

- Éles Péter 

- Gergely Brigitta 

Bene Kitti 

Bocz Vivien 

Cservenka Balázs 

Fejes Botond 

Gergely Dóra 

Juhász Judit 

Kertész Orsolya 

Kiss Edina 

Nagy Eszter  

Papp Dorottya 

Anyakönyvi híreink 

A Mester pedig halovány lett, és megfordulván végignézett rajtuk. És külön-

külön megismeré mindegyiknek az ő arcát, de e sok arcból egyetlen arc lett az 

esti homályban, óriási fej, mely ostobán és gonoszul és szemtelenül vigyorgott 

az ő arcába, véres szemei hunyorogtak, és szájából büdös lé szivárgott és torká-

ból, úgy bömbölt rekedten: „Barabbást!”; mintha azt hörögné: „Halál! Halál! 

Halál!”  

Pilátus pedig zavartan lesütötte az ő szemeit, és mondá neki: „Te látod...”  

Ő pedig bólintott fejével és csendesen felmenvén a lépcsőn, kinyújtotta keze-

it a hóhér felé, hogy kötözze meg.           1917. január 

Tardi Alexandra 

Simon Boglárka 

Sukta Norbert 

Szabó Sándor 

Szárók András 

Szilágyi Dóra 

Varga Krisztián 
  

Felnőttként:  

Éles Péter 

Végső búcsút vettünk tőlük: 

- Kovács Zoltán /80/ Nádor tér 

- Józsa Imre Jenő /58/ Hunyadi u. 

- Szabó Zoltánné /91/ Szatmár u. 

- Czine Sándor /69/ Martinovics u. 

„A házasság arra rendeltetett, hogy segítség legyen mindkét 

félnek a hitben való megmaradásban, a mindennapok harcai-

ban, védelem a kísértések között. A házasság egy életre szóló 

szövetség. Nem egybeköltözés. Nem szerződéskötés. Nem laza 

elkötelezés. Isten rendelése, amelyben két ember szeretetben, 

Isten terveivel azonosulva, egymást segítve éli le életét, gazda-

gítva egymást és környezetüket.”  

Elhangzott: a Kálvin János Református Általános Iskola jótékonysági estjén 
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Ha-Jó Rádió FM 98.4 

Húsvét első és második napján, 
azt követően minden vasárnap 

7 és 8 óra között 

Igemagyarázat. 

Európa Rádió FM 100,5 

A reformátusok rádiója 

Minden nap 7-9 óra és 15-17 
óra között megyei református 

információk. 

Kölcsey Televízió 

Dr. Bölcskei Gusztáv a Tiszántúli 

Református Egyházkerület püs-

pökének Nyírszőlősön rögzített 

istentiszteletét, valószínű április 

18-án sugározza a csatorna. 

Magyar Rádió Kossuth adó 

Te benned bíztunk eleitől fogva 

Április 7-én, 14-én, 21-én, 28-án 
 és május 5-én 13.30-kor 

 
Református istentisztelet: április 5-én 

és 18-án 10 óra 04 perctől 

Hangolj rá! 
Református istentiszteletek 

a TV-ben és a rádióban 

A húsvét többszörösen is csoda.  

Jézus ugyanis nemcsak feltámadott, de pontosan akkor 

és úgy, ahogy háromszor előre megmondta.  

Minden pontosan úgy történt.  

Úgy lesz a te feltámadásod is. 

Ünnepelj hát! 
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Reviczky Gyula: 

Húsvét 
Fakadnak már a virágok, 

Kiderül az ég, 

És a föld most készül ülni 

Drága ünnepét. 

Szíveinkben, mint a földön, 

Ma öröm legyen, 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen! 

Aki tudja, mint töré fel 

Sírját a dicső; 

Aki látja, hogy a földön 

Minden újra nő: 

Gondoljon feltámadásra, 

Mely örök leszen… 

Feltámadt az isten-ember 

Győzedelmesen. 

Ha lenne egyetlen fiad, 

S szeretnéd őt nagyon, 

Oda tudnád-e adni, mondd, 

Egy hideg hajnalom? 

Engednéd-e, hogy jászolágy 

Várja bölcső helyett, 

Hogy istállóban, állatok 

Közt kapjon fekvőhelyet? 

Hagynád-e, hogy ha gőgicsél 

Más lesse el szavát, 

Más fogja párnás kis kezét, 

Tükrözze mosolyát? 

Tűrnéd-e, hogy a munka, gond 

Korán megtörje őt, 

Hogy esztelennek csúfolják 

Egy nagy tömeg előtt? 

Végignéznéd-e kínjait 

Az átkos, durva fán? 

Hallgatnál-e, ha felkiált: 

„Mért hagytál el, Atyám?” 

Az Isten érted tette ezt! 

Jöjj, hajts térdet, fejet, 

És alázattal, boldogan 

Ismerd el, hogy szeret! 

Te mit tennél? 
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Gyermekkoromtól, helyzetünknél fogva 

Gyakran mentem át a temetőn, 

Ha csoportban is, mindig magánosan. 

Mert korán észrevettem: 

Itt mindenki csak volt. 

Itt mindenki csak élt. 

Minden sírdomb egy-egy sorsot takar. 

Itt még minden hős megadta magát. 

Itt minden vádló elvesztette a pert. 

Itt minden temetés: megszegényedés, 

Mert valaki mindig itt marad. 

Hiába várja család, munkahely. 

Baráti kör, szorgos tennivalók. 

Megérintett: ez az én sorsom is. 

Féltem, irtóztam, 

Ha át kellett mennem a temetőn. 

Győri József 

Valaki átment a temetőn 

S egyszer csoda történt: 

Megnyílt a szemem. 

Megláttam Őt, 

Ki közöttünk élt, 

Előttünk járt, 

Kit halálba adtak, 

Sírba tettek 

A temetőben. 

De életre kelt 

És győztesen átment a temetőn. 

Ő már a túlsó partról integet. 

Győzelmében nekünk is részt ígér. 

Mióta Őt ilyennek ismerem. 

Nem félek átmenni a temetőn. 

Mert tudom, hogy hazafelé megyek. 

A túlsó parton Ő vár engem is, 

S mindazokat, kik Hozzá tartozók. 

Erre biztatlak most titeket is, 

Kiket sok kedves szál összekötött. 

Itt most sok szál megremeg vagy szakad. 

Egy földi sors a rög alá kerül, 

Néma múlttá lesz a zajos jelen. 

De könny és gyász közt vallom, hirdetem 

hogy a jövő mégsem reménytelen. 

Mert Valaki átment a temetőn. 
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Isten nem kérdezte 
meg tőled, 

melyik évszázadban 

akarsz élni. 

Melyik nép szülöttjeként? 

Férfi vagy nő akarsz-e lenni? 

Nem kaptál lehetőséget arra, 

hogy magad válasszad meg 

szüleidet, testvéreidet. 

De: a legfontosabbat, az 

örökre szóló döntést rád bízta: 

Akarsz-e Krisztusé lenni? 

Áldott uralma alatt élni? 

Hordozó irgalmán pihenni? 

Egyedül Őt szolgálni? 

Ezt csak Te döntheted el! 

Zimányi József   

Gondolod, kerül életed 

útjába 

Egyetlen gátló kő is hiába? 

Lehet otromba, lehet kicsike, 

Hidd el, ahol van, ott kell lennie! 

De nem azért, hogy visszatartson téged, 

Se, hogy lohassza kedved, merészséged. 

Jóságos kéz utadba azért tette, 

Hogy Te megállj mellette. 

Nézd meg a követ, aztán kezdj el 

Beszélni róla Isteneddel! 

Őt kérdezd meg, milyen üzenetet 

Küld azzal az akadállyal Neked! 

S ha lelked Istennel találkozott, 

Utadba minden kő 

áldást hozott. 

M. Feesche  

Fantasztikus, de megszívlelendő gondolat: 

Képzeld el, ha egy embrióval tudnánk beszélni, és röviddel születése előtt 

ezt mondanánk neki: „Figyelj csak! Nemsokára csodás élményben lesz ré-

szed. Egy új világot ismersz majd meg. Színes és szép lesz minden, ami 

szemed elé tárul. Füleddel hangokat, csodálatos muzsikát fogsz majd fel. 

Tudsz majd nevetni, sírni,beszélni, énekelni.” 

A gyermek ezt válaszolná anyja szíve alatt: „Mi az, hogy világ, színek, 

hangok? Nem tudom elképzelni.” 

Aztán mi ezt felelnénk: „Várj, nemsokára megtapasztalod! Hidd el, min-

den csodálatos lesz! Ahhoz képest mostani helyzeted fogságnak mondható. 

Majd meglátod, mennyivel több az élet!” 

S erre ő hitetlenkedne. Mi akkor is csak azt mondhatnánk neki: „Várj csak, 

majd átéled! De ha már most bízol benne, akkor már van valami reménysé-

ged, aminek örülhetsz.” Valahogy így vagyunk mi is a feltámadással. 

H.Gerlach 
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Kell-e nekünk 

az úrvacsora?  
(Lukács 14: 16-24.) 

Nem értem meg a hivatalosak magatartását. 

Királyi menyegző ritkán van, oda nem hívnak 

meg akárkit.  

Azt sem értem meg, amivel igazolni próbálják maga-

tartásukat. Nem ok az, csak ürügy a távolmaradásra! Egyszerűen nem akar-

nak elmenni a menyegzőre, s ezt próbálják ügyetlenül magyarázni.  

Így nem értem meg azokat sem, akik nem akarnak úrvacsorához járulni, 

s ezt mindenképpen igazolni szeretnék.  

A beteg lelkület így próbál okoskodni:  

„Nem érzem hiányát.” Nagy baj ez, mert Jézus érezte! Megfagyás előtt 

sem szokták érezni a veszedelmet. A kórházban azok nem éreznek, akiket 

elaltatnak.  

„Azok sem jobbak, akik úrvacsoráznak.” Lehet, hogy nem jobbak, de 

azok akarnak lenni. Lehet, hogy nem jobbak, de engedelmesebbek. Ám, aki 

nem akar úrvacsorázni, az nem is akar engedelmesebb lenni. Pedig az égbe 

„külön” utak nem vezetnek!  

„Formaság az egész!” Forma is! De ez nem bűn, hiszen mindennek van 

formája. Ha a formát megtöltjük értékes tartalommal, nem lesz üres forma-

ság az úrvacsora.  

Az egészséges lelkület így válaszol: Kell az úrvacsora!  

Engedelmességünk bizonyítéka ez, hiszen az Úr Jézus hagyta meg annak 

gyakorlását. Az Ige szerint az engedelmesség jobb az áldozatnál.  

Készségünk igazolása. Készek vagyunk az úrvacsorát akadályozó okok 

megszüntetésére, a szükséges előkészület megtételére, szívünk megnyitásá-

ra. Reménységünk jele. Még az úrvacsorá-

zással sem értük el a célt, de már járunk a 

hozzá vezető úton.  

„Mit Jézus nyújt néked, fogadd örömmel!”  

Ne maradj el az úrvacsorától! 

Békefi Pál 
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Dió lehullhat, 

Új tavasszal terem az ág újat, 

Ág is nő a letépett helyére, 

De ha a gyökér nem bírná tovább, 

A diófának, kisunokám, vége. 

Most is vihar, szél tépi, rázza 

De állja a vihart Árpád vezér 

Ezeréves, öreg diófája. 

Kárpátoktól az Adriáig nyúlnak a gyökerek 

Tapadnak a földre, hogy termés legyen 

Az örök magyar szőlőhegyen, 

Hogy élni tudjon: dió, levél, ágak ... 

- Adj! Uram, elég erőt a harcos diófának! 

Lehull ezer dió, millió lesz holnap, 

Letörhet száz ág, ezer nő helyére 

S ha csupán a csonka törzs marad, 

Ha új tavasz zsendül, kifakad! 

Uram, csak Te lássad, 

Hogy ezen a véres, küzdelmes harcon 

A gyökér kitartson. 

A gyökér kitartson! 

Kint a szőlőnkben, emlékszem rája 

Deszkakunyhónk előtt állott 

Öregapám diófája. 

Ha vihar támadt – szőlőkötözéskor 

Dörgött az ég, csattant a villám, 

Füstölt az úton a felpaskolt por, 

Ahogy végigverte a dörgő esőostor, 

Bebújtunk a kunyhóba. Onnan néztem, 

Miként robognak a felhők az égen. 

Nagyapám a fát leste. 

Vajon elbír-e a széllelő 

Recsegett, ropogott öreg teste, 

A szél a gallyakat csomósan tépte, 

Hullott a zöld dió áldott termése, 

Mozgott a föld is, ahogy a vihar rázta, 

De győzte a vihart öregapám konok, 

Törzsekopott diófája. 

Csak a gyökér kitartson!... 

Még ma is hallom - motyogott nagyapám: 

Nem lesz baj, gyerek! 
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  Elie Wiesel: 

Az éjszaka 
Amikor az egyik nap visszatértünk munkánkból, gyülekezőhelyünkön 

három akasztófát láttunk. 

- Sorakozó! - hangzott a vezényszó. 

Körös-körül az SS-fegyőrök fenyegető géppisztolyaikkal - a mindennapi 

szokásos ceremónia. Ekkor három megbilincselt halálraítéltet pillantottunk 

meg. Köztük volt a kis ,,Pipel'' is, a ,,szomorú szemű angyal''... 

A három elítélt az akasztófa alá állt. Egyszerre három nyakba vetettek 

hurkot a pribékek. 

- Éljen a szabadság! - kiáltotta a két felnőtt elítélt. A gyermek hallgatott. 

- Hol van az Isten, hol van? - kérdezte valaki mögöttem. 

A táborparancsnok jelzésére végrehajtották az ítéletet. 

A tábor teljes némaságba burkolódzott. A Nap leereszkedett a látóhatár 

mögé. 

- Le a sapkákkal! - üvöltötte a táborparancsnok. Rekedten szólt a hangja. 

Sírtunk. 

- Fel a sapkákkal! 

Aztán elkezdődött az elvonulás. A két felnőtt már nem élt. Megdagadt 

nyelvük kékesen lógott ki szájukból. De a harmadik kötél mozdulatlanul 

lógott: a könnyű testű fiúcska még élt... Több mint fél óra hosszat lógott 

még az akasztófán. Szemünk láttára zajlott le szörnyű haláltusája. Az arcá-

ba kellett néznünk. Élt még, amikor elhaladtam előtte. Mögöttem újra el-

hangzott az előbbi kérdés: 

- Hol van az Isten? 

Magamban pedig a következő választ hallottam: ,,Hol van? Ott, ott lóg 

az akasztófán...'' 

Forrás: Boff: A Miatyánk - Ecclesia 

„Akinek holt hírét közlik, az sokáig él." Sokáig. De meddig? 

Jézus azt mondja, hogy aki Őbenne hisz, az örökké él.  

Ez biztos. Mindennél biztosabb.” 
Dr. Imre Ernő 
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A Mátészalkai Kertvárosi Református Egyházközség 

szervez Füzérradványba 

2010. július 26-30. (hétfőtől-péntekig) 

     A tábor alatt lehetőség nyílik korosztályi hitmélyítő beszélgetésekre, 

játék-és sportprogramokra, kirándulásokra – utazás kisvonattal Kőkapura, 

Füzéri vár, Hollóházi Porcelánmúzeum meglátogatása, csillagtúrák az ifi-

seknek – a közös tábortűz alkalmával családok, korosztályi csoportok vi-

dám bemutatkozására. 

A szálláson túl háromszori étkezést biztosítunk hétfő ebédtől péntek ebé-

dig. Mindezt egyéni utazással 12500Ft/fő, autóbuszos utazás esetén 

15000Ft/fő térítési díj ellenében. 

Várjuk gyülekezetünk tagjainak egyéni és családos jelentkezését 

5000Ft/fő előleg befizetésével és az utazási igény jelölésével április 30-ig 

Nagy György lelkipásztornál, a templomgondnokoknál és Nyíri Lajos 

presbiternél! 
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Valami készül Csengerben 

Valamikor január elején ismeretlen telefonszám csörgetett meg. A tele-

fonszám gazdája Tőkés Zoltánként, a csengeri gyülekezet beosztott lelké-

szeként mutatkozott be. Arra kért, találjunk alkalmat arra, hogy a gyüleke-

zeteink ifjúsága találkozhasson nálunk. Szeretné megmutatni az ottaniak-

nak, milyen egy működő ifjúsági közösség – mondta.  Így, hát többszöri 

időpont módosítás után március 6-án szombaton 6 óra előtt pár perccel két 

szekérderéknyi csengeri fiatal várt már bennünket az északi templom előtt. 

Az alkalom előtt városnézésen vettek részt, de a zord idő hamar melegebb 

helyre „kergette” őket. A kezdeti kavarodás után sikerült el is kezdenünk az 

együttlétet. Hamar kiderült, hogy vannak közös ismerősök és közös dalaink 

is, így ők választhatták ki a dicsőítés énekeit. Hogy jobban megismerjük 

egymást, és megtörjük a „jeget”, ismerkedő játékkal folytattuk, ahol na-

gyon mókás helyzetek fordultak elő. Mivel olyan állatneveket kellett vá-

lasztanunk, amelyek valahogyan kapcsolódnak hozzánk, így aztán köny-

nyebb volt valakit ezen megszólítani, mint a saját becses nevén. Ahogy azt 

előre megbeszéltük, a vendégek bekapcsolódtak a kertvárosi ifi jelenlegi 

sorozatába, így közösen tanulmányozhattuk Márk evangéliumának harma-

dik fejezetét. A szakaszt kisebb részekre osztottuk, és csoportmunkában 

dolgoztuk fel kérdéssor segítségével. Minden csoportban vegyesen voltak 

hazaiak és vendégek, így kölcsönösen gazdagodtunk egymás hite által. Mi-

vel sajnos időben el kellett indulniuk haza, ezért a megbeszélésre kevesebb 

idő jutott, mint amennyit szerettünk volna. A közös imádság és éneklés 

után szeretetvendégséggel zártuk az alkalmat, ahol nagy sikert aratott a 

tiszteletes úr által hozott meggyes pite és Julcsi pogácsája. A bú-

csúzkodás és zsebkendőlengetés közben sikerült még röviden 

szót váltanunk a csengeriek „tiszijével”, aki a folytatás 

lehetőségét vetette fel Csengerben. Egyetértet-

tünk abban, hogy mennyire fontos az ifjúság 

szerepe a gyülekezetben, hiszen ők a jövő 

gyülekezete és ők a kapu a mai @-

generáció fiataljai felé, és mennyire 

fontos a gyülekezetek fiataljainak kap-

csolata. (A rákövetkező héten többen 

is felvették a kapcsolatot iwiwen.) 

Nos, zárszónak tehát csak ennyit: 

készülj Csenger, megyünk! 

Vadász Sándor, ifivezető 





 

 


