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Papp Zsófia bemutatkozása 

Csak egy egyszerű lány vagyok. Egy lány, aki gyermekkorától kezdve az Isten 

közelében nevelkedett: gyermek-istentiszteletre járt, megtanulta a Mi Atyánkot, sze-

repelt a templomban a karácsonyi ünnepségeken. Egy védőburokban nevelkedett 

lány voltam, kiegyensúlyozott gyermekkorral, harmonikus családi légkörrel, sok 

baráttal. Tizennégy évesen a nagyravágyás vezetett Debrecenbe, hogy megmutas-

sam, ilyen fiatalon képes vagyok egy ismeretlen helyen is segítség nélkül megvetni a 

lábam. Érettségi után sem változott a hozzáállásom, még akkor is azt gondoltam, a 

magam erejéből bármire képes vagyok. Az első pofon akkor ért, amikor nem vettek 

fel a Debreceni Egyetem jogi karára, ahová annyira vágytam. Így kényszerből a teo-

lógiára keveredtem, ahol az első hónapokban nem igazán találtam a helyemet. Ka-

paszkodót és erőt magamból igyekeztem meríteni. Falat húztam magam köré, egy 

felszínes, giccses, harsány nőszemély maszkját öltöttem magamra, aki percek alatt a 

társaság középpontjába került, akit látszatra sokan kedveltek, és talán legalább 

ugyanannyian utáltak. De amikor a legerősebbnek éreztem magam, az életem, az 

erőm addig sziklaszilárdnak hitt tartóoszlopai repedezni, ingadozni kezdtek. A lila 

buborék szétpukkadt. A magánéletem zátonyra futott, számos barátságom tönkre-

ment, kudarc, kudarcot követett. Bosszú, harag, szorongás és teljes reménytelenség 

vette át az uralmat szépen lassan a lelkem felett. Haragudtam a világra és az embe-

rekre, akik megbántottak, de leginkább talán Istenre, aki hagyta, hogy mindezek 

megtörténjenek velem. Nagyon magasról, nagyon mélyre zuhantam. Pánikrohamok-

kal, állandó szomorúsággal küzdöttem minden egyes nap, míg egyszer csak ráesz-

méltem, hogy így nincs miért élnem, hiszen milyen élet az, amit csak félelmek, szo-

morúság és reménytelenség ölel körül? 

„Mikor elhagytak,  
Mikor a lelkem roskadozva vittem,  
Csöndesen és váratlanul  
Átölelt az Isten.”  

– hangzanak Ady Endre jól ismert szavai, melyeket mintha az én életem ihletett vol-

na.  
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Kis sugarú körben mozogsz, szívem! 

Magad körül forogsz, szeretteid s egy-két barát 

szorong csak udvarán ütött-kopott imádnak, 

holott egész világ megváltásáért eseng… 

Tágítsd a kört! Tekintsd a  v é g t e l e n t ! 

Füle Lajos 

Korábban is kerestem én az Urat, de egysze-

rűbbnek tűnt a saját kezembe venni az irányítást, 

ahelyett, hogy türelmesen vártam volna rá. Ami-

kor azonban rájöttem, hogy olyan mélységbe ke-

rültem, ahonnan egyedül már képtelen vagyok 

kikászálódni, egyre biztosabban tudtam, hogy 

valami vagy inkább Valaki nagyon hiányzik. El-

csöndesedve és megtépázva vártam, hogy történ-

jen valami. 

2018 márciusában meghívtak egy református 

csendes hétvégére, ahol négy napot tölthettem el 

szerető testvérek és legfőképp Isten közelségé-

ben. Akkor döbbentem rá, milyen ostoba is vol-

tam. Akkor láttam meg, mint a tanítványok az 

emmausi úton, hogy az Úr végig velem volt, csak mindeddig megtagadtam Őt. Pré-

dikálhattam, mímelhettem a hitet, de ott és akkor Isten hatalmas szeretete és kegyel-

me olyan erővel sújtott le rám, hogy tudtam vége az addig tettetésnek. A sírástól 

napokig megszólalni sem tudtam, lerombolt a földig, szembesített bűneimmel, saját 

gyarlóságommal, de ugyanakkor fel is épített lelki házzá, mert végre megértettem, 

mit jelent a feltétel nélküli, örökkévaló szeretet. 2018. március 25-én teljes szívemet 

átadtam az Úrnak! 

Isten kegyelméből ma már újra tudok mosolyogni, a széthullott mozaikok kezde-

nek a helyükre kerülni az életemben. Megtaláltam a páromat, aki nem csupán az 

életben, hanem a hitben, a Krisztus-követésben is a társam, hittestvéreket, akik imá-

ikkal mindenkor segítenek. Megbocsátottam és bocsánatot nyertem, meghaltam és 

újjászülettem. Megtanultam, hogy jöjjön bármi, legyek akármilyen elesett, elég ne-

kem a kegyelem és az isteni szeretet. Megtérve a bűnből, újjászületett életemmel és 

szolgálataimmal az Ő szabadításának örömhírét szeretném hirdetni, mécsesként vilá-

gítani azok előtt, akik keresik az Urat. 

Jézus mondja: „Én vagyok a világ világossága: aki engem követ, nem jár sötét-

ségben, hanem övé lesz az élet világossága.” (Jn. 8,12) 

Papp Zsófia, exmisszus teológus 
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A zörgetők két típusát ismertem meg: a türelmetleneket és a türelmeseket. 

Egyszer egy körzeti rendelőben vártam a soromra, amikor egy elegánsan öltözött 

hölgy érkezett. Idegesen topogott az ajtó előtt, majd kétszer bekopogott, pár pillana-

tig várt, nem nyílt az ajtó, sarkon fordult és elment. Jó egy perc múlva kinyílt az 

ajtó, egy fehér köpenyes hölgy körülnézett, azután becsukta az ajtót. Ha csak egy 

kicsit vár, esetleg bemehetett volna. Ahogy ott tovább ülök, látom, hogy jön egy 

fehér köpenyes nő, nagyon határozottan hármat kopogtat és vár. Ő is várt, nem is 

keveset, de tudta, hogy az ajtó ki fog nyílni. Ki is nyílt, bement, és pár perc múlva 

iratokkal és kémcsövekkel ment el. Egyszerre megértettem, milyen másképpen ko-

pog az, aki „otthon van”. Tudja, hogy az ajtó rövidesen kinyílik. 

Az előbbi hölgy azért kopogott, mert neki volt valamire szüksége, talán egy re-

ceptet akart. Az, aki tudta, hogyan kell kopogni, és tudott várni, az szolgálat közben 

kopogott. 

– Milyen más úgy kopogni, hogy „Engedj be Uram, és bízz rám valamit, én 

megcsinálom!” 

Nem hiszek azoknak, akik azt mondják, hogy Isten nem felel az imádságukra. 

Ők, amikor választ várva imádkoztak a szívük mélyén vagy az Igében vagy igehir-

detésben hallották ugyan a feleletet, de az a válasz nem az volt, amire ők vártak. .... 

Amikor Isten nem arra válaszol, amit kérünk, akkor úgy teszünk, mintha nem 

válaszolt volna. Mert mi mindig görcsösen ahhoz ragaszkodunk, amit hallani aka-

runk. 

A zörgetőnek, aki tud várni, és kész elfogadni Istentől azt, amit rábíz, annak Is-

ten megnyitja azt a titkos ajtót, amelyen zörget. Hiszen Ady Endrének is megnyitot-

ta! – Idős lelkésztársam mondta, hogy ő vitte Ady Endrének az utolsó Úrvacsorát, és 

az éjjeli szekrényén egy rongyosra olvasott Újtestamentumot talált. Az igazán zörge-

tőnek megnyittatik.  

Egyáltalában miért kell zörgetni? Nem kell! Dehogy kell! SZABAD! Az Isten 

felé vezető keskeny ajtóra nincs kiírva:Tessék kopogni! Gazdánk és Pásztorunk csak 

biztat: 

„Zörgessetek és megnyittatik nektek!”(Mt7,7) 

Jézus szavai: „Íme az ajtó előtt állok és zörgetek; ha valaki meghallja hangomat 

és kinyitja az ajtót, bemegyek ahhoz, és vele vacsorálok, ő pedig velem.” (Jel 3,20) 

Mi különbség van a két ige között? Amikor Jézus zörget az életünkön, vagy be-

engedjük, vagy nem. Csak belül van kilincs. Jézus nem akar feltétlenül belépni.  
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Azt mondja:  – Az ajtó előtt állok és zörgetek, ha valaki megnyitja az ajtót, beme-

gyek ahhoz. 

Ilyen a Gazdánk! A másik ige: „Zörgessetek és megnyittatik!” Ez a megnyittatik 

azt jelenti, hogy az ajtó kitárulása szinte egyenes következménye a zörgetésnek; nem 

fordulhat elő, hogy zárva maradjon.  – Tehát, ha Ő zörget, nekem jogom van azt 

mondani: – Maradj kívül! – De ha én zörgetek, mindenképpen megnyittatik.  

Zörgess, mint aki otthon van, az Ő nagy családjában, ismerős kopogtatással, 

hittel, bátran Atyád ajtaján, Atyád szívén. Jézus, a Fiú bátorít erre bennünket. Zör-

gess kitartóan, ne szaladj el, s egyszer csak megnyílik, egyszer csak felnyílik valami. 

Valami nagy titok, valami tündöklő, új lehetőség útja, és bekerülsz valahová, amit 

Pál apostol mindig így jelez: az Úrban! 

Nem jó úgy zörgetni, hogy nem tudhatjuk biztosan, kijön-e valaki, vagy nem, 

nyílik-e, vagy mégse. De ha otthonosan és szolgálatra készen zörgetünk, megnyílik, 

a mi Gazdánk ránk bíz valamit vagy valakit, és valahová belépünk, ahol egyszer 

csak békesség, emberség, isteni erő, a Szentlélek sugárzása vesz körül.  

Kedves Atyánk! Bocsásd meg nekünk, hogy türelmetlenek vagyunk! Meg-

megkoccantottuk életünkben a nagy ajtót, és mert nem tüstént, és nem úgy nyílt fel, 

ahogy mi akartuk, odább sétáltunk, és talán már azt hisszük, nincs is az ajtó, és mö-

götte sincs senki. 

Bocsásd meg kicsiny hitünket! Add, Uram, hogy bátrabban, otthonosabban, 

szolgálatra készen zörgessünk, mert Te megígérted, hogy a zörgetőnek megnyittatik. 

És add Uram, hogy amikor Te zörgetsz, mi is megnyissuk életünk ajtaját! Ámen. 

Gyökössy Endre 
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„Nem jó az embernek egyedül lenni…” (1Móz.2,18) Ennek az igei gondolatnak az 

igazsága talán még erősebben ragyog a 21. századi egyén uralta, elidegenedett lég-

körében. Ma, amikor a családi kötelékek gyengülni látszanak, amikor nem ismerjük 

szomszédainkat, munkatársainkat vagy épp azokat, akik mellé vasárnap leülünk a 

templomban, talán minden eddiginél erősebben érezzük emberi kapcsolataink hiá-

nyát. Az ember arra teremtetett, hogy ne egyedül, magányosan vagy épp felszínes 

kötelékek között, hanem igazi közösségben élhesse életét. Egy házi csoport tagja-

ként megtalálhatjuk azt a testvéri szeretetet, amely kapaszkodót nyújthat érzéketlen-

né vált világunkban. A nagy létszámú csoportokban, gyülekezetekben könnyen el-

mehetünk egymás mellett, elsiklik tekintetünk a könnyek, a fájdalmak vagy épp test-

vérünk öröme felett, itt azonban odafigyelhetünk a másikra, segíthetjük, imáinkkal 

támogathatjuk egymást, együtt, családként, egy ház népeként emelhetjük fel szívün-

ket Istenhez. Ez az Úr rendelése gyermekei számára, hogy erősödjünk egymást se-

gítve hitben, bizalomban és szeretetben. Adja a mi mennyei Atyánk, hogy a házi 

csoportokban közelebb kerülhessünk Őhozzá, családra, barátokra, imatársakra, lelki 

testvérekre lelhessünk egymásban, és megélhessük, mit is jelent Isten családjába 

tartozni: „Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben: ott vagyok 

közöttük.” (Mt.18,20) 

Papp Zsófia 
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„Embereknél ez lehetetlen, de Istennél minden lehetséges.” (Máté 19,24) 
 

„Hiszem és tapasztalom, hogy Isten Szentlelke az Ige 

néhány mondatát közel tudja vinni az ezerféle hely-

zetben lévő emberekhez, és ugyanazokból a szavak-

ból élő, aktuális és személyes üzenetek lehetnek. Ez 

az Isten csodája, mert hisszük és tapasztaljuk, hogy az 

ő beszédében megmagyarázhatatlanul több van, mint 

alany, állítmány, ige, névszó, melléknév. Olvassuk 

hát várakozással és azzal a kéréssel: „Uram, ülj le te 

is ide mellém! Beszélj ma hozzám! Taníts meg arra, 

amire szükségem van! Formálj olyanná, hogy örömöd 

lehessen bennem, és áldássá legyek a környezetem-

ben!” (Papp János) 

 

Kedves Érdeklődő, kedves Testvérem! Így olvasd 

naponta a Bibliát, és nyisd meg szívedet! 

Ez erősít meg és vezet naponta engem is. 

Nyíri Lajos 

„Mily jó és mily gyönyörűséges, amikor 

együtt lakoznak az atyafiak! Csak oda küld 

áldást az Úr és életet mindörökké!”  

Zsolt.133. 

   A testvéri közösség áldásait egészen kis 

gyermekkoromtól tapasztalom az életemben. 

Emlékszem a nagymamám házánál tartott 

házi bibliaórákra, ahol láthattam a résztve-

vők Igéhez való ragaszkodását, buzgó imád-

ságos lelkületét, egymás iránti őszinte – a 

mindennapi életben is megnyilvánuló – sze-

retetét. Ez egy örökre szóló hatás és minta 

lett számomra, mely meghatározta egész életemre nézve az Isten népéhez való ra-

gaszkodásomat. 

Később is fontosak lettek számomra a kisköri bibliaórák, ahol Isten Igéje mellett 

testvéri közösségben átélhettem azt a csodát, hogy felül tudtam emelkedni a minden-

napi élet gondjain, eltörpültek problémáim a Mindenható Isten nagysága láttán és 

mennyei perspektívából tudtam szemlélni életem eseményeit. Mindezt az Igével 

együttmunkálkodó Szentlélek és a közösség áldásaként élem meg. 

dr. Makrai Tibor 
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Vasárnaponként Istentiszteletre menet gyakran figyelem a városban mozgolódó 

embereket. Valaki füvet nyír, vásárolni megy, kirándulni készül, vagy éppen az au-

tóját mossa, és látszólag nem érdekli az a biztosan bekövetkező esemény, amely 

mindenkinél eljön. Látszólag csak a ma fontos a még hátralevő 20-60 évben. Egy 

jobb állás, kihúzni a nyugdíjig, meglátni az unokákat. Ennyi is elég lenne? Pedig ez 

az örökkévalóság szempontjából maximum csak egy villanás…   

Elgondolkozom azon, hogy beszélt-e már nekik valaki az Evangéliumról? Arról, 

hogy az életnek nemcsak egy villanásnak kell lennie, hanem lehet örök világosság 

is? 

Olyan sok a mulasztása e téren gyülekezetünknek is. Olyan sokszor mi magunk 

sem vagyunk olyan világosság, akire oda kell, hogy figyeljen a szomszéd, munka-

társ, családtag. Pislákoló gyertyaként ülünk a sötétben, és nem akarunk fáklyák len-

ni. 

Sőt, a vasárnapi közösségben is általában csak jól elvagyunk magunknak. A 

„testvéri közösségben” a legtöbb „testvért” nem, vagy csak felületesen ismerjük, és 

talán fel sem tűnik, ha elmarad. 

A „senkit nem hagyunk hátra” elv nagyon népszerű a világban. A bajtársias-

ság, az egymásra odafigyelésnek, egymás megsegítésének alapelve. Akikkel egy 

csapatban vagyunk, azokra nekünk is figyelnünk kell, és segíteni, ha megsebesül, 

vagy bajban van. Ezért is szeretnénk gyülekezetünkben ősszel beindítani a házi cso-

portokat, ahol nemcsak egy tömeg, hanem egy „raj” tagjai is lehetünk, egymást tá-

mogató közösségként. 

Olyan jó lenne, ha Krisztus tanítása szerint mi is utánamennénk annak az egy 

elveszettnek is (Mt.18:12), és gyülekezetünk területén nem lenne egyetlen ember 

sem, akit hátrahagytunk! 

A közösség megtartó erő, ahol megértjük nem 

vagyunk egyedül. 

Fontosak vagyunk egymásnak, figyelünk egymás-

ra, együtt örülünk, és együtt sírunk. 

Ha kell biztatunk, bátorítunk, nem félünk kérdez-

ni, önmagunk vagyunk. 

Együtt egymással, együtt Krisztussal. 

Kovács Katalin 
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Keresve sem lehetne találni szebb, de ugyan-

akkor nehezebb hivatást, mint amikor valaki ki-

csiny gyermekek nevelésére, formálására adja 

fejét.  

Sokféleképpen lehet ezt tenni, nagy szaktudás-

sal, elkötelezettséggel... De ha valaki mindezt 

hittel és szeretettel teszi, csodák részese lesz. 

Tanító nénik ezzel a hittel és szeretettel várták 

az elsős kicsiket az Isizsúrra, ahol is kézbe kap-

hatták tankönyveiket, tanszereiket. 

Áldja meg az Isten testi és lelki fejlődésüket! 

A közösség egy érték, s benne Te is értékes lehetsz! 

Halljuk egymást, figyelünk egymásra. Egy Istentől ál-

dott közösségben megtalálhatod, amit keresel, kérdez-

hetsz, megoszthatsz, sírhatsz, nevethetsz álarcok nél-

kül...  

Krisztusnak fontos a közösség a templomban és a há-

zakban egyaránt. Annyira, hogy meghalt érte.  

Talán nem véletlenül… 

Alexa Imre 
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   „Nagy bajban van a világ, ha a „nagy- 

apa” nem talál időt arra, hogy leüljön. Ha 

nincs gondolkodó széke, sarka, egy kő a 

kertben, pad a parkban. Ha nem találta meg 

a helyet, ahonnan mindent lát. A saját he-

lyét a világmindenségben. Ha nem tudja 

elfoglalni a helyét, hanem helytelen. Mert ezt keressük egész életünkben, ez a nagy 

pillanat, mikor megértjük, hogy a Teremtő int nekünk: Foglalj helyet! 

Ha elfoglaltad a saját helyedet, már rendben van minden. Mert elkészült a széked. 

Sárkányok, szörnyek és boszorkák csontjából készítheted. Keresd meg őket, hiszen 

ezért fontoskodsz, zajongsz, mert keresed a széked alkotóelemeit. 

Érkezz meg, foglalj helyet! A bennszülött, aki mozdulatlanul ül a fatörzsön, meg-

érkezett. Az öreg gazda a ház előtt a kispadon: otthon van. Géza fejedelem a székes-

fehérvári bazilika oldalában, ott ül és lát, és mindent tud. Királyok ők, akik mernek 

egy helyben maradni. A király az, aki nem nyüzsög, nem szervezkedik, s nem győz 

meg senkit, és nem buzdít. Mert tudja, hogy a világ jó. És úgy jó. 

A gondolkodó szék és a királyi trón: ugyanaz. S az „valaki”, akinek van széke. 

Amelyben ülni nem munka és nem pihenés. A széket pedig – bármelyiket – az ural-

kodó teszi trónussá. 

Zöldy Pál 

Augusztus utolsó hétvégéjén Sza-

nyi György lelkipásztor és munkatársai 

vezetésével "Felemelő" hétvégét tartot-

tunk az Égigérő közösségi házban. 

Olyan fontos kérdésekkel foglal-

koztunk, mint: Mire lettem teremtve? 

Párban, egyedül hogyan lehetek segítő társ? Lehet-e egy nő férfi nélkül? 

Segítőtárs akkor is, ha nem társ? Megpihenni, szorgoskodni, kiteljesedni. 

Isten terve velem. 

A jó hangulatban telt hétvége áldásait máig szívesen idézzük fel. 
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A gyermekek olyanok, mint a virágok.  

Az egyiket sokat kell öntözni, a másikat csak ritkán szabad.  

Az egyik a sok napot kedveli, a másik árnyékos helyen is virágzik. 

Vannak könnyen alkalmazkodók és érzékenyebbek. 

Ha mindegyikkel ugyanúgy bánok, az egyik kivirul, a másik elszárad. 

Mindegyiknek van levele, szára, virága  – hasonlóak, de mégis különbözőek. 

Mindegyikük gondoskodásra éhezik, egyéni bánásmódra.  

Nem attól fejlődnek, hogy mellettük ülök egész nap, hanem attól, hogy a számukra 
megfelelő gondoskodást kapják. 

Van köztük árvácska, petúnia, muskátli, leander, krókusz, kardvirág és rózsa. 

Az egyik hamarabb nyílik ki, a másik később, de mindegyik különleges, mindegyik 
egyedi. 

Nem hasonlíthatom össze őket egymással. 

Nem jobb a hatalmas kardvirág, mint az apró árvácska. 

Csak más. 

Nem erőltethetem, hogy virágozzék hamarabb a rózsa, 
hiszen az árvácska már rég kibújt, most már neki is itt 
lenne az ideje. 

Csak annyit tehetek, hogy megismerem őket,  

rájövök, hogyan érzik a legjobban magukat a kertemben, 

a nekik megfelelő, egyéni módon gondoskodom róluk, 

és gyönyörködöm bennük, 

ahogyan nőnek, erősödnek, 

kivirágzanak. 

Házicsoport 

Miért szeretnék benne részt venni? 

Mert közösségben lenni jó. Jó közösségben még 
inkább. De egy olyan közösségben aktív tagnak 
lenni, amely Krisztus hívására jön össze, a benne 
résztvevők őszintén figyelnek egymásra, segítik és 
felemelik az arra rászorulókat, na, az a legjobb dol-
gok közé tartozhat. Hát ezért…  

Szombati Csaba 
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„Ma Magyarország vergődik az Is-

ten-nélküliség csapdájában. Erre megol-

dás Jézus kiiktatásával nincsen. Az Isten 

nélküli lét olyan, mint a lakodalom 

gyászzenével. Ezért én az Istennek hálá-

val tartozom, hogy lehetőséget teremt 

számomra arra, hogy elmenjek, és tőlem 

telhető módon elmondjam: hol találtam 

meg azt az állapotot, amely után mind-

annyian vágyódunk. Nem tudjuk, hogy 

az milyen, csak akkor, ha belekerülünk, 

és soha nem akkor kerülünk bele, ami-

kor és ahogyan elképzeltük. A vágyva 

vágyott állapot megtapasztalásának van 

egy elengedhetetlen feltétele. Ez a belá-

tás: csalódtam magamban, kevesebb 

vagyok, mint gondoltam. Valahogy így 

alakulnak a dolgok, amikor az emberre 

az alázat rászakad. S amint az alázat 

megjelenik, akkor a büszkeség, amely 

szigetelőanyag, eltűnik az Isten és em-

ber közül. És az Isten meg tudja érinteni 

az embert. Ez az érintés azt jelenti, hogy 

megérkezett. Tudja, hogy ezt az állapo-

tot kereste egész életében. Nem a siker 

adja meg ezt, hanem valami, amit az 

ember a lényegéből felad: a büszkesé-

get és a gőgöt meg azt a felfogást, 

hogy nekem jár ez és ez a siker. És 

amikor megtörténik a vágyva vágyott 

célról való lemondás, a lemondás pil-

lanata az, amikor a menny és a föld 

találkozik. Az ember belekerül egy 

olyan állapotba, amelyről érzi, hogy 

ezt kereste. Ez az, megvan! Erről a 

pillanatról lehet azt mondani, hogy a 

lélek násza. Találkozás az Istennel. Ez 

a belátás az alkalmasság állapotába eme-

li az embert. Mi az, hogy belátás? Belá-

tom, hogy kevesebb vagyok. Nem va-

gyok jó. Nem vagyok jogosult, nem az 

én jogos jussom egy aranyérem például 

az olimpián. Nem vidám belátás ez, de 

ettől kezdve az Isten átveszi az irányí-

tást. Olyan, mint amikor egy révkalauz a 

Panama-csatorna bejáratánál átveszi a 

hajó irányítását, és a kapitány pedig el-

mehet kávézni vagy szundikálhat egy 

jót. Na, én így vagyok, úgy látom, hogy 

valami felelősséget átvett rólam a Te-

remtő, és megadja azt, hogy mehetek, és 

örömhírt mondhatok az embereknek: 

„Ne add fel a reményt, hisz van 

megoldás.” Nem a sikerre van az em-

bernek szüksége, hanem erre az állapot-

ra, amelyre Jézus azt mondja: 

„Elközelgetett a Mennyeknek Országa.” 

Erre az alkalmassági állapotra, minden 

ember eljuthat, és akkor, amit tud, azt 

hozza is a versenyben. De akkor már 

nem érdekli az embert például a vívás-

nál, hogy adja-e vagy kapja a találatot.  
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A szeretetnek valami állapotszerű 

átélése lesz úrrá az emberen, ez valami 

öröm, valami addig elképzelhetetlen 

többletállapot. Egy gyönyörű ének szö-

vege így hangzik: „Megtörve és üresen 

adom magam neki, hogy újjá ő teremt-

sen, az űrt ő töltse ki. Minden gondom, 

keservem az Úrnak átadom, ő hordja 

minden terhem, eltörli bánatom. Eltörli 

bánatom.” Az ember ízelítőt kapott ab-

ból, amiben részünk lehet halálunk után, 

ha kötődünk ahhoz a Jézushoz, aki azt 

mondja: „nálam nélkül semmit sem cse-

lekedhettek”. 

Balczó András 

a Nemzet Sportolója, háromszoros olim-

piai és tízszeres világbajnok öttusázó 

Forrás: Jocha Károly, sportújságíró 

MOB, 2016.08.29.  

 

 

 

1 lépés .Úgy tervezed meg a vasárnapodat, hogy azon a délelőttön ne legyen 

semmi más programod. Ha dolgod van, rendezd le hét közben vagy szombaton. Ér-

tesítsd azokat, akikről sejted, hogy keresni, hívni szeretnének utolsó pillanatban, 

hogy foglalt leszel. Sőt, elmondhatod, hogy templomba készülsz, és ez milyen fon-

tos neked! 

2. lépés: Szombat este idejében feküdj le, vasárnap reggel idejében keljél, hogy 

nyugodtan és kiabálás nélkül készülődhess. 

3. lépés: Érkezz meg egy fél órával hamarább. Másfél kilométeren belül lehető-

leg gyalog gyere. Ha autóval jössz, hozd a nagyit, a szomszéd nénit vagy az apró 

gyerekeket! 

4. lépés: Bemenetel előtt válts egypár szót ismerősökkel. Ismeretlenekre moso-

lyogj rá, és mutatkozz be. Senki se fog hülyének tartani. Sőt, lehet, megkönnyebbül, 

hogy nem idegen helyre jött, hanem testvéri közösségbe, vagy te sem vagy ufó. 

5. lépés: Menj be a templomba, nézz körül énekeskönyv után, köszönj a padtár-

saknak. Ha azt mondják, foglalt a hely, 

ne omolj össze idegileg, hanem ülj más-

hová! 

6. lépés: Ha nem kezdődik azonnal 

az istentisztelet nézd meg, hogy le van-e 

némítva telefonod, van-e zsebkendőd és 

előkészített perselypénzed. Nézz körül a 

templomban, nézd meg az énekeket! 

Lehetőleg ne beszélgess, és ne susmo-

rogj egyfolytában! Légy ott összeszedve 

lelkileg, míg kezdetét veszi a szertartás! 
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Ezzel a címmel tartottak előadást a Bibliai Házassággondozó Szolgálat (bhsz.hu) 

munkatársai, Kovács Károly és felesége családterapeuták 2018. augusztus 18-án a 

vásárosnaményi református gyülekezeti házban, ahol gyülekezetünkből négyen (két 

házaspár) vettünk részt. 

A jó hangulatú délután gyorsan elröpült, élvezetes, humoros volt az előadás, 

közvetlen hangulatú a beszélgetés, a közös éneklés, és még szeretetvendégség is 

várta a résztvevőket. 

Az előadás a „Szenvedély és elkötelezettség” témájára épült, hogy hogyan fér 

meg egymás mellett a „tűz és víz”, a szeretet és törvény.  

Mitől lesz a házasság erős szövetség? A Biblia perspektívájában a házasság egy 

szövetség: vízszintesen két ember között, függőlegesen Isten és két ember között 

köttetik. Örök hűség, a másik fél javára vállalt önfeláldozó elkötelezettség, amelyet 

örömmel, szenvedélyesen kell tennünk.  

Milyen erőt ad a házassági ígéret? Azáltal tesz szabaddá, hogy önként leszűkí-

tem a jelen lehetőségeinek körét, hogy a jövőben teljesebb lehetőségek közül vá-

laszthassak.  

Végül arról is szóltak, hogy a keresztyének házassága egy jel, amely megmutatja 

a világnak Isten szenvedélyes szeretetét menyasszonya, a gyülekezet iránt, ez a 

„nagy titok” (Ef 5,32). 

Az Efézusi levél 3.,4. és 5. részét ajánlották otthoni tanulmányozásra a jelenlévő 

házaspároknak, valamint három kérdést, amit otthon együtt beszélhetnek meg Isten 

jelenlétében:  

1. Mi mindenért lehetünk 

hálásak Istennek?  

2. Miben kell egymástól 

bocsánatot kérnünk és megbo-

csátanunk egymásnak?  

3. Hogyan újíthatnánk meg a 

házasságunkat? 

Ajánljuk minden házaspár-

nak átgondolásra, szeretettel: 

 

Szilágyi István és felesége 

Papp György és felesége 
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Losonczi Léna: „Világnyelv” 

Nem kell hozzá semmi fonetika, 

sem ismerős nyelvtan, grammatika. 

Mégis érti minden emberfia. 

Oly gazdag e drága nyelv tárháza, 

s nincs neheze, semmi furcsasága, 

csak végtelen kifejezés-tára. 

Mindenkiben rejtve képessége, 

Isten-adta „nyelvi” ékessége, 

csak a használatra legyen meg készsége! 

E világnyelv a SZERETET nyelve! 

S ennek van csak igazi értelme! 

Nincs szüksége kemény nyelvleckékre. 

Egy tekintet, s a fénysugár árad, 

mutatja, hogy nyitva lélek-várad. 

A mosoly azt mondja: elfogadlak, 

amilyen most vagy, épp olyannak. 

S örül szívem azért, hogy láthatlak. 

A kedves szó erőt és vigaszt ad, 

gyámolít, és gyávát bátoríthat. 

A kézfogás a társ köszöntése, 

üdvözlése és megtisztelése. 

Az érintés… ha válladhoz érek, 

úgy érzem, hogy mi vagyunk testvérek. 

Az ölelés: szeretlek, kedvellek, 

összetartunk, örül a két lélek. 

Pál apostol pedig így int minket: 
egymást szeretet-csókkal köszöntsétek! 
 
Gyakoroljuk hát e világnyelvet! 
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Keresztségben részesült: 

Biszku Bence 
Bócsi Amira 
Cseh Dávid 
Cseh Kamilla 
Eötvös Arnold Miron 
Fási Luca 
Gergely Petra 
Kiss Molli 
Magos Mira 
Mányi Emili 
Máté Luca 
Molnár Evelin 

Mozga Miklós 
Szabó Dominik 
Szabó Noel 
Szalkai Hanna 
Szántó Roland 
Szeőcs Bence Zsolt 
Szeőcs Levente Péter 
Tárkányi Gréta 
Tölgyes Balázs 
Valóczki Ádám Tamás 
Valóczki Bence 
Varga Gergő 
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Végső búcsút vettünk tőlük: 

Ábrahám Balázs /79/ Arany János u.  
Balla Edit /75/ Kálvin tér 
Czibere Lajosné Nagy Erzsébet /74/ Arad u. 
Garda Lászlóné Tóth Borbála /75/ 
Gyarmati Mihály /72/ Alkotmány u. 
Illés Imre /75/ Vágóháza tanya 
Kiss Péterné Virág Borbála /91/ Mosolygó u. 
Kovács Sándor /75/ Szatmár u. 
Nagy Árpád /65/ Szatmár u. 
Nagy József /65/ Búza u. 
Oláh Istvánné Győrfi Mária /78/ Rózsa u. 
Tar Gyuláné Ferenczy Erzsébet Éva /60/ 
Toldi Mária /56/ Zöldfa u. 
Tóth István /64/ Erkel F. u. 

Házasságot kötött: 

Kicsák Csaba és Pető Kitti 
Özdogan Erdzsan és Juhász Lilla 
Rózsa Tamás és Zámbó Evelin 
Szabó Csaba és Elek Heléna  
Tóth Ferenc és Kiss Enikő 



 

 

 20. REMÉNYSUGÁR  

 Idén nyáron Erdélyt tűztük úti célul gyülekezetünk 

vállalkozó kedvű tagjaival Nagy Béla tanár úr vezetésével. 

Szilágylompért gyönyörű református templomában kezdtük el 

utunkat, majd Dés városa következett. Somkerék temploma 

mindenkit lenyűgözött, akárcsak a marosvécsi  Kemény-vár-

kastély. Esti szállásunkra érkezve a székely konyha jellegze-

tes ízeivel ismerkedtünk. 

   Kirándulásunk folytatásaként másnap a Békás-szorost és a Gyilkos-tavat tekin-

tettük meg. A bátrabbak megmászták a kis Cohárt is. Kellőképpen elfáradva érkez-

tünk meg Udvarhelyre, ahol a helyi gyülekezet vendégszeretetét élvezve hallgattuk 

meg Pitó Antal lelkipásztor igehirdetését a gyülekezetről – mint családról. 
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Homorodfürdő vizével feltöltve kulacsa-

inkat keltünk útra Mádéfalvára, ahol meg-

emlékeztünk a vérontásról, majd szemünk 

nem győzött betelni a gyimesi táj szépségé-

vel.  

Estére gyárlátogatáson vettünk részt, 

ismerkedve az egyik helyi kézműves ter-

mékkel. A napot a Szombatfalvi Reformá-

tus Egyházközség templomában tartott is-

tentisztelettel zártuk, ahol ismét Pitó Antal 

lelkipásztor igehirdetését hallgattuk meg. 

Négy  csodás nap. 1265 kilométer. 73 lelkes 

résztvevő. Úton voltunk testileg, lelkileg. 

Istennek legyen hála épségben, élmé-

nyekkel meggazdagodva térhettünk haza. 
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   A nyár közepén tartottuk a „Teljesíthető 

Küldetés” gyermektáborunkat, melyre 

100-nál is több gyermek jelentkezett. 

Minden reggel Ági néni gondoskodott 

arról, hogy az ügynökjelöltek a lehető leg-

jobb erőnlétben legyenek. Próbáltuk ko-

molyan venni. Őt is. A tornát is. :) Hiszen 

a jó ügynök erős, fitt, felkészült minden 

feladatra.  

Délelőtt rengeteg játék, barkács-

dolgok és bibliai tanítás készítette a 

lelkes résztvevőket a „Küldetés” 

elvégzésére. 

A hét folyamán megismerked-

tünk az SZNK-val (Szavak Nélküli 

Könyv), melyből megtanultuk mi a 

feladata egy ügynöknek, aki Isten 

küldetésében van itt a földön.  

Első nap a „Megbízóval” (Isten) 

ismerkedtünk, akitől a különleges 

küldetést kapjuk.  

Második nap megtudtuk, hogy volt egy sikertelen küldetés (bűneset). 

   Harmadik nap a legnagyobb kül-

detésről hallottunk, melyet Jézus 

végzett el. 

   Negyedik nap megértettük, ho-

gyan lehetünk Isten különleges 

ügynökei (tovább adjuk mindazt, 

amit Istentől kaptunk). 

   Utolsó nap világossá vált, hogy 

Istennek nincsenek lehetetlen kül-

detései, hiszen Számára semmi 

sem lehetetlen! 
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Megköszönve Isten minden áldását, amellyel a héten bennünket megajándéko-

zott: a jó időt, az erőt, az élményeket, az új barátságokat, a jókedvet, közös családi 

alkalommal zártuk a mögöttünk lévő 5 napot. 
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Férfisátor közösségünk első NO-

MÁD tábora 2018. július 22. és 24. kö-

zött került megrendezésre Jósvafőn. 

Apák és fiak közösen éltük meg egysze-

rű körülmények között, hogy összetarto-

zunk, egymásra számíthatunk. Megérke-

zésünket követően felállítottuk sátrain-

kat, tábort vertünk.  

Majd egy másik nagyon fontos fel-

adathoz láttunk: tüzet gyújtani anélkül, 

hogy gyufát használnánk. Ebben először 

is Bíró Bence volt segítségünkre, aki 

taplóval, szikravetővel csiholt tüzet gya-

korlott bushcraftozóként. Utána Porcs 

Péter mutatta be tejopállal, kétujjas gyű-

rűvel az általa ismert ősi magyar tűz-

gyújtási technikát. Végül Meskó János 

egészen mai módon, a rágógumi papírjá-

val és elemmel történő tűzgyújtást szem-

léltette. Ezt követően fát gyűjtöttünk az 

éjszakai őrtűzhöz, melynek őrzésére 

órás váltásban vállalkoztak az apák és 

fiak. 

NOMÁD táborunkban azzal szembe-

sültünk, hogy valamit a nomádoknak is 

ennie kell: 

az erdei 

szamóca 

mellé ko-

moly fehér-

jeutánpótlás 

után kellett 

néznünk. 

Uzsonnánk 

szöcske és sáska volt. Akár- csak annak 

idején Keresztelő Jánosnak. Arra azért 

figyeltünk, hogy a Magyarországon ta-

lálható 43 szöcskefaj közül 14 védett, 3 

fokozottan védett. Őket békén hagytuk. 

Még jó, hogy volt köztünk, aki ezeket 

ismeri. 

Mándi Gábor fővadász vezetésével 

olyan kiváló vadászokat kerestünk, akik 

húst tesznek a törzs asztalára. Szakszerű 

ismertetést követően mindenkinek lehe-

tősége nyílott arra, hogy bizonyítson: ő a 

ebben a legjobb. 

Nagyvad ugyan nem lett belőle, de a 

céllapokat telelyuggattuk rendesen. :)  

Szép eredmények születtek.  

Ezúton is gratulálunk Görög Fecának, 

Porcs Péternek és ifj. Mándi Gábornak! 

Dacolva a természet elemeivel túlél-

tük az első nomád éjszakát. 

Egész éjjel kitartóan zuhogott, a hő-

mérséklet 15 fok alá esett, de a reggeli 

„megosztáson” már mindenki arról szá-

molt be, hogy ez nem törte meg abban, 

hogy a szombati nap jól induljon számá-

ra. 
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Éjjel többórás „heroikus” küzdelem-

ben sikerült megmenteni az őrtüzet. Kü-

lön köszönet érte Bíró Miklós és fia, 

Bence helytállásának. 

Ugyancsak jólesett a reggeli egy 

ilyen éjszaka után. 

„Ajándék időt” kaptunk szombat 

délelőtt, amikor útra keltünk Porcs Péter 

vezetésével. Péter gyakori résztvevője 

Spartan túráknak, versenyeknek, nemkü-

lönben jó ismerője a tájegységnek. 

A mintegy 15 kilométeresre sikerült 

túránk során megtekintettük a hucul mé-

nest, ismerkedtünk a karsztvidék jelleg-

zetességeivel. Kedvünkért megnyitották 

a Vass Imre-barlangot, amely az egyik 

legszebb a térségben. A barlang előtt 

erőpróba következett: egy ősi jakut 

sportban, a bothúzásban próbálhatták ki 

magukat a fiatalok. 

Teljesítménytúránk végén két birkát 

vágtunk le nyomon követve, hogyan kell 

azt megnyúzni, a főzés előtt előkészíte-

ni. Fontos, hogy továbbadjuk, amit mi is 

apáinktól tanultunk, lestünk el. 

Amíg a vacsora elkészült, alkalom 

volt pihenni, beszélgetni. Keresztély 

László öreg-

cserkész eköz-

ben a nagy 

sátorban ro-

vásírást taní-

tott a gyerme-

keknek, ami-

ből aztán jó 

beszélgetés 

kerekedett 

arról, hogyan 

látják a gyermekek az édesapjuk szere-

pét saját neveltetésükben. 

Árpád jó munkásember. Megfújta 

utoljára a tábori kürtöt. Ebben ő volt a 

legprofibb. Bőséges reggelinket elfo-

gyasztva hozzáláttunk a tábor elbontásá-

hoz. Maradtunk volna még. Mire végez-

tünk a bontással, nem sok időnk maradt, 

hogy begyalogoljunk a templomharang 

hívó szavát követve. Az istentisztelet 

üzenete nekünk szólt: vetés nélkül nincs 

aratás. Vetettünk. Jó magot. Jó helyre. A 

jövő generációjának szívébe. 

Adja Isten, hogy jövőre újra találkoz-

zunk! 

Addig is: Erőt, s erényt! 
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Évről évre Testi-lelki egészségnappal 

kezdjük az Őszi Kertvárosi Református 

Napokat. 

Idén sem alakult ez másként, amikor 

egy újabb izgalmas témát vettünk elő: ho-

gyan bete-

gíti meg a 

lélek a tes-

tet, azaz 

milyen ösz-

szefüggés van a test és lélek megbetegedései között? 

   A Mándiné Szabó Ágnes áltat tartott, minden test-

részt átmozgató reggeli tornát követően két, a témá-

ban jártas személyt, Berencsi Balázs lelkipásztort és 

Kovács Károly klinikai szakpszichológust kértük fel 

a témában előadásra. 

   Nem bántuk meg. Rengeteget tanultunk a nap fo-

lyamán a megbocsátásról, elengedésről, az érzések-

re, indulatokra, folyamatokra odafigyelni, Istenben 

bízni. 
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Régóta tervezett gyárlátogatásunkra az 

ARDAGH Metal vajai üzemébe is sort ke-

rítettünk. 

A 22 országban 110 gyárat működtető 

óriásvállalat 23.000 dolgozót foglalkoztat. 

Üveg és fém előállításban egyaránt világel-

sők. 

Olyan cégeknek beszállítói, mint a Coca-       

-Cola, Unilever, Danone, Nestle, Dulux, Loreal. 

Puskás Zoltán sátortagunk jóvoltából a vajai 

üzem tárgyalójában ismerkedtünk a jól szerve-

zett gyár működésével, mindennapjaival. Ezt 

követően maximálisan betartva a szigorú mun-

kavédelmi előírásokat végigjártuk a gyártósoro-

kat. 

Délután a vajai kastély parkjában már a 

Murguly Árpádtól megszokott finom halászlé 

várt bennünket. 

A kastély alagsorában tartottuk 

„megosztásunkat”. 

Hogyan működik a világ? – Tettük fel 

a kérdést... Milyen megtapasztalásaink 

vannak? Mit adnánk át látásként, tanács-

ként aranyszabályként, útravalóként fia-

inknak? 

Végül jó volt abban megerősödni, 

hogy bár világunk sok tekintetben nem 

jól működik, van annak alkotója, helyre-

állítója, újjáteremtője. 



 

 

A felújítási munkálatok miatt a Kálvin János 

Református Általános Iskola a Kincses-          

-házban tartotta szokásos angol nyelvi táborát. 

Az öt nap során Angliából érkezett lektorok 

és az iskola felkészült pedagógusai játékos 

módon jó hangulatban igyekeztek a népes 

résztvevő gyermeksereget tovább segíteni 

lelki és nyelvi fejlődésükben.  
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Négy helyszínen, több száz fő rész-

vételével tartotta meg a Szatmári Re-

formátus Egyházmegye őszi evangeli-

zációs hetét, melyen az igehirdetések 

az alábbi címmel szólították meg a 

lelkileg épülni vágyókat: 

Szeretetbe csomagolt szavak. 

Örömmel mondani, hogy más is 

örömre találjon. 

Szükség néktek újonnan születne-

tek! 

Legyen a te hited szerint! 

 

Média munkacsoportunk jeles tagja,  

Zsoldos Barnabás újságíró nemrég 

Pro Urbe kitüntetésben részesült.  

Életművéhez, elismeréséhez ezúton 

is gratulálunk! 

"Újuljatok meg  

lelketekben és elmétekben!"  

/Ef. 4:23/ 

2018. október 28-án  

30. alkalommal kerül megrendezésre  

a Városi Reformáció ünnepség. 

16.00. Koszorúzás a Kálvin szobornál 

17.00. Istentisztelet és ünnepi műsor 

a Művelődési Központban. 

Igét hirdet: 

Dr. Fekete Károly  

püspök 

Várunk mindenkit szeretettel! 
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2018. szeptember 5. és 7. között tanévkezdő csendesnapokat tartott  

a Kálvin János Református Iskola Sátoraljaújhelyen. 

   Kellemes utazásunk, majd szállásunk elfogla-

lása után szabadtéri vetélkedőkkel kezdtük meg 

háromnapos programunkat. Napunk folytatása-

ként csoportokba rendeződtek a gyerekek, és a 

Várhegy üdülő gyönyörűen kialakított kis fila-

góriái alatt nagyszerű beszélgetések alakultak ki 

az osztályfőnökök vezetésével.  

   Az esti előadást követően igazgatónő tett bi-

zonyságot arról a csodáról, mely ifjúkorának 

feledhetetlen élménye volt. Szavait mindenki 

lélegzetvisszafojtva hallgatta. 

   A nap játékos vetélkedőkkel zárult, amelyek-

nek résztvevői bónuszkártyát nyertek. 

   Másnap délelőtti előadásainkon azokkal a 

változásokkal foglalkoztunk, amelyek a Kamasz-Káosz idején markánsan megjelen-

nek a fiatalok életében.  

Győrfiné Hermann Katalin tanárnő a testi, míg Vadász Sándor tanár úr a lelki 

folyamatokról tartott előadását nagy figyelem övezte. Útmutatást, útbaigazítást kap-

tak/kaphattak ezekben a nehéz kérdésekben. Az ezt követő beszélgetésekben a fiata-

lok kérdéseket tehettek fel, s 

elmondhatták észrevételei-

ket, problémáikat is.  

   A délutáni kirándulás al-

kalmával a Kálváriadombra 

mentünk fel.  

   „Te milyen történetet mon-

dasz magadnak?” tette fel a 

kérdést Homoki Gyula lelki-

pásztor a fiataloknak inter-

aktív igehirdetésében. A 

meglepő kérdés valamennyi-

ünket elgondolkodtatott, s 

őszinte feleletre késztetett. 
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Az igehirdetést követően a Kersong 

együttes adott feledhetetlen koncertet, 

melybe bekapcsolódtak a tábor résztvevői 

is. 

Taraczközi Gerzson miskolci lelkipásztor, 

nyplcgyermekes apuka tartott előadást 

utolsó napunkon, melynek címe: Hogyan 

lesz Jancsikából Janika, a kisfiúból nagy-

fiú? 

 

A személyes példákkal gazdagon fűszerezett elő-

adásában sok olyan dologra kitért, amelyet szülő-

ként egy egészen más szemszögből világított meg a 

gyermekeknek. 

Ezzel a tartalmas előadással zárultak háromnapos, 

évkezdő csendesnapjaink. Áldásokban bővölködő, 

szép napok voltak. 
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2018 július 6-8-ig került megrende-

zésre az ifi tábora Nyírkátán. Körülbelül 

20-25 fő vett részt ezen a hétvégén, ahol 

tanulhattunk a követés fontosságáról. 

Pénteken a szállás elfoglalása után, 

egy rövid áhítatot követően, finom va-

csorában volt részünkm melyet a Férfi 

sátor ajánlott fel számunkra, amit ezúton 

is köszönünk.  

A nap zárásaként közös játékokat 

játszottunk, és éjszakai túrára mentünk.  

Minden reggel áhítattal és énekléssel 

nyitottuk a napot, és azzal is zártuk le.  

Szombaton kiscsoportos beszélgeté-

sek, imaösvény és közös programok 

színesítették a napunkat.  

Ezek után a csapat két kurzuson vett 

részt.  

A K1 kurzust, amelyen én is részt 

vettem, Mónus Ancsi tartotta. Hallhat-

tunk a tagság fontosságáról, a gyüleke-

zet és az ifi stratégiájáról, felépítéséről, 

hitvallásáról, a végén pedig elköteleződ-

hettünk közösségünk felé, és ezt egy 

tanúsítvánnyal is megerősítettük.  

Ezzel egy időben zajlott a Z2 kurzus, 

amelyet Sanyi bácsi tartott azoknak, 

akik már korábban elkötelezték magu-

kat. A Z2-es lényege az új lelki szoká-

sok kialakítása, ezáltal növekedés a lelki 

életben. Ilyen szokások például a Biblia 

megismerésének módja, rendszeres 

csendesség, a közösség gyakorlása, a 

rendszeres imádkozás és az adakozás.  

Számomra a kurzus megerősítés volt, 

abban, hogy jó hely az, ahová tartozom, 

és még jobban tudatosult bennem, hogy 

Isten mennyire szeret engem a hibáim 

ellenére is.  

A napot tábortűz és közös éneklés 

zárta. 

Másnap reggel kicsit fáradtan, de 

annál nagyobb lelkesedéssel vágtunk 

neki az utolsó napnak. 

Azóta, mióta konfirmáltam most 

először élveztem igazán az úrvacsorát.  

Nagyon tetszett így is, hogy csak mi, 

ifisek vettünk részt benne. Ez is azt erő-

síti, hogy már nem csak egy közösség, 

hanem egy nagy család vagyunk. Isten 

családja.  

Papp Zsófi szolgálata közben, ahogy 

hallgattam az igét és annak magyaráza-

tát, erősen éreztem Isten jelenlétét.  
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Sok dolgot megértettem, amelyeket 

ezelőtt nem. Békesség és nyugalom 

árasztott el.  

Külön tetszett az, hogy a fiatalok 

nyelvén beszélt, és magyarázott, hogy 

mi is meg tudjuk érteni a hallottakat.  

Délután közösen készítettünk egy 

hálót, amely az összetartozást jelképezi, 

hiszen Isten családjában mindannyian 

testvérek vagyunk. 

A nap további részében még  

játszottunk, beszélgettünk és pakol-

tunk.  

Ez alatt a két és fél nap alatt teljesen 

feltöltődtem, és még jobban tudatosult 

bennem, hogy bármilyen helyzetben 

vagyok, Istenre bármikor számíthatok. 

Leírhatatlan érzés tudni azt, hogy Ő 

mennyire szeret bennünket. 

Sokat tanultam, sok szeretetet kap-

tam, és fejlődtem a hitemben. Nagyon 

örülök, hogy része lehettem ennek a 

hétvégének. 

Kelemen Kinga 

Tavasszal Isten elhívott, hogy ír és spanyol önkén-

tesekkel szolgáljak egy gyerektáborban egy észak-ír 

városban, Newcastle-ben. Bár nehéz kiemelni bármit 

is, azt mindenképp szeretném, hogy nemcsak az or-

szág csodálatos, hanem az ott élő emberek is. Hihetet-

lenül nagy szeretet van bennük, legyen szó egy ifjúsá-

gi lelkészről vagy akár egy bolti eladóról. Számomra 

végig hatalmas élmény volt megtapasztalni azt, hogy 

három nyelven imádkoztunk Istenhez, és három nyel-

ven dicsőítettük Őt, és Ő mindet értette. Megtapasztal-

tuk, hogy egyek vagyunk Istenben, nem számít, hon-

nan jöttünk. Egy hatalmas családot kaptam. Sok cso-

dálatos helyen jártunk, pl. a tengernél, erdei parkban, 

az óceán partján, ahol mind-mind megláthattuk, hogy Isten milyen csodákat alkotott. 

Ez az elhívás hatalmas kilépés volt a komfortzónámból, de Istennek pont ez volt a 

célja. Hogy egy idegen országban, 

idegen emberek között találjam meg 

Őt és benne magamat. Akárhányszor 

elbizonytalanodom a hitemben, arra 

az éjszakára gondolok, amikor a vilá-

gítótoronyban, a hullámokban és a 

holdfényben találtam meg Istent. Mert 

ott volt. „Ezért ha valaki Krisztusban 

van, új teremtés az: a régi elmúlt, és 

íme, új jött létre.”(2Kor 5,17) 

Oláh Nóci 

Írországi élményeim 
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„Felemelsz” címmel adott fergeteges 

koncertet a Continental Singers tini csa-

pata.  

 

   A 35 fős kórus lélekemelő perceket szerzett 

a koncertre érkező népes hallgatóságnak, akik 

nem először hallgathatták a méltán ismert 

énekegyüttest. 

   A koncertet követően családok látták ven-

dégül a jókedvű, odaszánt életű fiatalokat, 

akik másnap megtekintették Mátészalka ne-

vezetességeit. 

   Isten áldja meg életüket, további koncertjei-

ket!  



 

 



 

 


