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MEGJELENIK REGGEL: 

„MIELŐTT MEGSZÓLAL A KAKAS...” 

(MÁTÉ 26, 75) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

KUKURIKÚÚÚ! 
JÓ REGGELT, KEDVES TÁBOR-
LAKÓK! 
 
A nagytáboraink történeté-
ben először köszönthetjük 
reggeli újsággal gyülekezeti 
tagjainkat. A medence felett 
csillogó réztarajos, meg per-
sze a Krisztust eláruló Péter 
apostolt figyelmeztető kakas 
ihlette napilapunk címét és 
rovatszerkezetét. A félig hu-
moros, félig komoly hírlevél 
szerkesztésének minden fázi-
sát hittanosokkal és ifisekkel 
végezzük a nap folyamán. A 
szerkesztőségi üléseken kö-
zösen találjuk ki, hogy mi le-
gyen a másnapi és következő 
számokban. Ők, a lap felelős 
főmunkatársai gyűjtik az 
anyagot a hírekhez, készítik 
el a beszélgetéseket, írják 
meg a cikkeket és korrektú-
rázzák a szövegeket. Végül 
együtt szerkesztjük, tördel-
jük, illetve sokszorosítjuk és 
terjesztjük a hírlevelet. 
Reméljük, örömüket lelik új-
ságunkban a kedves táboro-
zók, s már kora hajnalban 
szívesen csipegetik újhelyi 
baromfiudvarunk friss híreit a 
reggelihez. 
 

A Hírkakas 

 
 

MINDENNAPI KENYÉRMORZSÁK 
 
„Dávid ezt felelte Gádnak: Igen 
nehéz helyzetben vagyok. Inkább 
essünk az Úr kezébe, mert nagy az 
ő irgalma. Csak ember kezébe ne 
essem!” (2Sám 24, 14) 
 
Az Úr Dávid vétke miatt gerjedt ha-
ragra Izrael ellen. A király a hatalmát 
immár nem Isten ügye érdekében 
akarta felhasználni, hanem a maga 
érdekében, s az Úr parancsa ellenére 
megszámláltatta országa kardforgató 
férfiait. Tettét azonban megbánta, 
így Isten enyhítette az ószövetségi 
teológiában gyakran előforduló köz-
vetlen, földi büntetést: Dávid maga 
választhatott az egész népre kirótt 
bűnhődési módok közül. Érthető, 
hogy nehezen tudott dönteni, mert 
Isten Gád prófétán keresztül hét évig 
tartó éhínséget, három hónapig tör-
ténő üldözést, vagy három napig 
tomboló dögvészt ajánlott fel. A ki-
rály nem egyszerűen a legrövidebb 
idejű csapást választotta. A járványról 
ugyanis tudta, hogy közvetlenül Isten 
kezében van. S valóban, az Úr még a 
harmadik nap letelte előtt leállította a 
pusztítást. 
Mi is sokszor érezzük úgy, hogy vál-
ságba kerültünk, tetteinkkel akár 
másokra is szenvedést hozva. Milyen 
jó lenne, ha ilyenkor legalább magunk 
választhatnánk meg a (nem is csak 
minket érő) büntetést, még ha egy 
ilyen döntés komoly súllyal nehezed-
ne is ránk. Bár ez számunkra talán 
ritkán adatik meg, jó tudni, hogy 
elegendő így könyörögnünk: „Inkább 
essünk az Úr kezébe”, mert jól tudjuk, 
„nagy az ő irgalma.” 
 

A szerk. 
 

SZUBJEKTÍV A BAROMFIUDVARBÓL 
 

BICIKLIVEL A TÁBORBA! 
 
„Aki szorgos, halad, aki lusta, marad.” 
Talán ezen a szóláson felbuzdulva 
támadt Gyuris Kingának két éve az az 
ötlete, hogy egy csapatot szervez, 
amely biciklivel utazna a táborba. A 
túrát a gyülekezet vezetése engedé-
lyezte, így most hétfőn reggel már 
harmadszor tekertek a vállalkozó 
szelleműek Nyíregyházától Sátoralja-
újhelyig. 
A tavaly csapat (amelynek én még 
nem voltam tagja) jó időt gurult, mert 
a busszal egy időben érték el a Sátor-
hegy alját. Az idei biciklisekkel azon-
ban sikerült új csúcsot felállítanunk, 
ugyanis legalább egy órával a busz 
előtt elértük a Várhegy Üdülőt! 
Büszke vagyok rá, hogy ebben a csa-
patban már én is benne voltam! Ösz-
szesen 80 km-t tekertünk a dimbes-
dombos bodrogközi tájon. A csapat, 
bár kifulladva és sajgó combokkal, de 
győzedelmesen érkezett fel a csúcsra. 
Valóban megérte dacolni a napsütés-
sel és a talaj egyenetlenségeivel, a 
nagyszerű teljesítményt ugyanis a 
medencében ünnepeltük meg! 
A régebbi biciklitúrázók pedig már 
ismerősként köszöntötték a „kicsi 
kalapácsos emberkét”, aki a túra 
végére sűrű tam-tamot vert a com-
bunkra. 
 

Kósa Anna, Págiel ifi 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

TÁBORI GYORSINTERTYÚK 
BESZÉLGETÉS A LEGFIATALABB 

TÁBORLAKÓVAL, BERÉNYI ÁBEL-

LEL (3 HÓNAPOS) 
 
HÍRKAKAS: – Hogy érzi magát első 
táborozóként? 
BERÉNYI Á.: – Oááááááááá! 
Hírkakas: – Visszajönne még? 
BERÉNYI Á.: – Brühühűűűűű! 
HÍRKAKAS: – Köszönöm az interjút! 
 

Gonda Zsófia és Pusztai Réka, 
középhittan 

 
--------------------------------------------- 

 
EJ, MI A KŐ? – HITTANOS ÉS IFIS 

ÉLETKÉPEK 
 
Nagyon jó a szállásunk, 
Ilonka néni kerekes székével száguldunk, 

Van még itt medence is, 
Este fürdik benne a sok ifis. 
 

Kozák Rudolf, középhittan 
 
--------------------------------------------- 

 
BIBLIA A (TÁBORI) BABAÁGYBAN 
A GYERMEK ÉS A TELEVÍZIÓ 

 
Ismerünk olyan keresztyén szülő-
ket, akik addig titkolják gyermekük 
elől a tévé és a „szórakoztató elekt-
ronika” bizarr jelölőjével ellátott 
hasonló eszközök létezését, amed-
dig csak lehetséges. 
Az ilyen anyák és apák képesek vagy 
az apage Satanas! csatakiáltást ismé-
telgetve befogni a csemete szemét, 
vagy a fenyegető technikai újítások-
ról még csak nem is halló amish-oknál 
ártatlanabbul pislogni a kiskorú „me-
gyek Mamához mesét nézni!” felkiál-
tására: – Tévé? dévédé? számítógép? 
okostelefon? Mik ezek?! 
Aztán megszületik a második po-
ronty, s az elvek néhány hónap alatt 
szépen elillannak. Az addig minden 

digitális kütyün kéköves pokoli bűzt 
szagoló szülő akár már óvodáskor 
előtt távirányítót vesz ajándékba a 
kölköknek, azzal magyarázva válasz-
tását, hogy az eszköz „fejleszti a gye-
rekek mikromanipulációs készségét”. 
Sőt, teológiával is képes takarózni, 
hogy miért is ülteti le őket, kényelmi 
okokból, a tévé elé: – A villanypásztor 
nem hagyja elcsámborogni az ő kis 
birkácskáit... 
Jobbnak látszik azonban nem tilta-
nunk a tévét és társait. Inkább kez-
dettől mutassunk rá (lásd még: pél-
dát) az értelmes és mértékletes hasz-
nálatukra. Már három éves koruktól 
felelősségre tanítani a gyermekeket? 
Igen. Valószínűleg csak így alapoz-
hatjuk meg, hogy körültekintően 
tudjanak (jusson eszükbe, próbálja-
nak...) majd mérlegelni: sok buta 
mese helyett kevés okosat. De tud-
juk, kis gyerek, kis gond. Nincsenek 
túl messze a kortársi csoportok kihí-
vásai, a szexualitás kérdései, a fiatal-
kori önismeret nehézségei, a pálya- 
és párválasztás dilemmái, meg a 
majdani családi és munkahelyi fel-
adataik, szerepeik döntéshelyzetei. 
Így véltem mindig, s így próbáljuk 
nevelgetni gyermekeinket ma is. Ám 
bizonyos visszajelzéseket hallva azért 
csak nem könnyű teljesen komolyan 
venni magunkat. Amikor nemrég 
mérgesen azt kérdeztem a csintalan-
kodó hat és fél éves Berci fiúnktól, 
hogy „Miért viselkedsz így?”, a gunyo-
ros kiskamaszok szemtelenül találó 
mondatait előlegezte, korát megha-
zudtolóan éles eszű válasza: – Tudod, 
minden dolognak: a Ti neveléseteknek 
is következményei vannak. 
 

Fazakas Gergely, Ábrahám-kör 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

RÁNTOTT KAKASHÍREK-PÖRKÖLT 
 
Olimpiai rekordkísérlet: több mint 
400-an 1 héten át 1 táborban! 
Kedves olvasóink! A Debrecen-
Nagyerdő csapata idén ismét belehú-
zott, még soha nem látott tömegben 
indultak a „tábori részvétel” nevű 
sportág – mint legújabb olimpiai 
szám – sátoraljaújhelyi kvalifikációs 
versenyén. A legfrissebb részidejük: 
egy nap alatt 398-an vettek részt a 
reggeli áhítaton! 
– De lehet-e ezt végig szusszal bírni? – 
kérdeztük vezetőedzőjüket, az egyé-
niben és párosban is már számtalan 
első helyet bezsebelt Püski Lajost. 
– A hétvégére még többen leszünk! – 
válaszolta az (új)szövetségi kapitány 
optimistán, és visszasietett percről 
percre gyarapodó csapatához. 
 
--------------------------------------------- 

 
TÁBORI HA-HA-KAS 
 AVAGY RÖHÖG A TARAJAM 
 
– Ki Kukor Ica párja? 
– Ten Geri! 
– Ki Nut Ella barátnője? 
– Szalmon Ella. 

Illyés Anikó, nagyhittan 
 
Aki eddig a sátor tetején lakott, an-
nak a sátor alja új hely. 

Kósa Anna, Págiel ifi 
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