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2021. Mindszent hava

„ne igazodjatok e világhoz, hanem változzatok meg értelmetek 
megújulásával, hogy megítélhessétek, mi az Isten akarata” (Róm 12, 2)
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Lelkészi köszöntő 
- De ki akar változni?

Eltelt a nyár. Rengeteg örömet és élményt tar-
togatott a gyülekezetünk számára, amit ennek 
az újságnak a lapjain most felelevenítünk, s 
akik nem voltak részesei beletekinthetnek. 
Hálásak vagyunk, és ez a hála felelősséget is 
hordoz magában. A rengeteg áldás arra in-
dít bennünket, hogy folytassuk a megkezdett 
szolgálatot, utat, életváltozást.

Isten bárminemű áldása engem mindig is 
változásra ösztönöz. Nem mindig sikerül, 
sőt sokszor vallok csődöt, de állandóan arra 
biztat: formálódj. Csak a megtapasztalt felté-
tel nélküli szeretet képes olyan erőt kifejte-
ni, amely a változás felé irányítja az embert. 
Azzal mindannyian tisztában vagyunk, hogy 
rengeteg a hiányosságunk, az életünk milli-
ónyi területén kellene komoly változásokat 
végrehajtani. S bár egyértelmű számunkra a 
helyzet, mégsem vagyunk képesek a változás-

ra. Ahhoz hogy mégis képesek legyünk, meg 
kell érezzük és tapasztaljuk a feltétel nélküli 
elfogadást és szeretet. Felfedezni azokban a 
történésekben, amelyek bennünket érnek, 
arról beszélnek, hogy nem érdemeljük meg, 
mégis annyi mindent megkapunk.

Változnunk kell! A változás ma több szinten 
is hívó szó. A globális természeti változások 
egyre inkább arra sarkalják az emberiséget, 
hogy változtasson. A kiszámíthatatlan tár-
sadalmi folyamatok, politikai helyzet a vi-
lág különböző részein ugyancsak a változás 
kényszerét vetítik előre. Ugyancsak változás-
ra biztat a már régóta fennálló, sok esetben a 
kényszerűség bűzét árasztó megszokás. De a 
progresszív ideológiák is a változás és változ-
tatás szükségét zengik, sokszor az anarchiát 
sem mellőzve. Mindenki változást vár és min-
denki változtatni akar.

Kérlek azért titeket, testvéreim, az Isten irgalmasságára, hogy okos istentiszteletként szánjátok 
oda magatokat élő, szent, Istennek tetsző áldozatul, és ne igazodjatok e világhoz, 

hanem változzatok meg értelmetek megújulásával, hogy megítélhessétek, 
mi az Isten akarata, mi az, ami jó, ami neki tetsző és tökéletes. Róm 12, 1-2;
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De ki akar változni?
Szomorúan kell megállapítsam, hogy ha meg 

is van bennem a szándék, hiszen akarok vál-
tozni, valahogy a tehetetlenség szétzúzhatatlan 
falába ütközöm. Akarom, de nem megy… Régi 
felismerés ez. Pál saját gyötrődését örökíti meg 
a Római levélben, akarom, de nem sikerül, va-
lami belső erő, amit bűnnek nevez, visszahúz, 
képtelenné tesz a változásra és változtatásra.

Ahhoz, hogy megváltozzon az életem, a 
bűnnel kell kezdeni valamit. Persze sokan 
menteni akarják magukat és nem veszik ko-
molyan azt a belső tényt, hogy velőnkig rom-
lottak vagyunk. A Biblia halálnak nevezi ezt 
az állapotot, s talán így érthetjük leginkább 
meg, hogy a halott az képtelen bármit is tenni, 
csak vele tehetnek bármit.

Isten Jézus Krisztusban a bűnre mért vég-
leges és egyértelmű csapást. Jézus Krisztus 
bűnné lett, azért, hogy annak minden követ-

kezményét eltörölje számunkra. Még a meg-
kötöző tehetetlenséget is. Utat nyit a változás 
felé. Már nem lehetetlen megváltozni, hiszen 
Ő az, aki a helyzetet megváltoztatta. Isten el-
lenségéből gyermeke lettem, rabszolgából sza-
bad, adósból megváltott, bűnösből igaz. Nem 
én változtattam meg a dolgokat, hanem Isten 
mindent megváltoztatott, hogy én megváltoz-
zam. Már nincs akadálya. Minden változás a 
bűn eltörlésével kezdődik. Addig semmi nem 
fog megváltozni, míg én meg nem változom.

Reformáció havában fókuszáljunk arra, aki 
lehetővé tette az igazi és mélyreható változást, 
azzal, hogy jobban szeretett minket, s értünk 
adta önmagát. Kezdjem a saját életem változá-
sával, hogy hatással legyek a családomra, gyü-
lekezetemre, településemre. A Krisztus képére 
való változás az igazi, erről szól a reformáció. 
Szóljon erről az elkövetkező időszak!

Szanyi György, lelkipásztor

Intézményi hírek
Kányádi Sándor: Valami készül

,,Elszállt a fecske,
üres a fészke,

de mintha most is
itt ficserészne,

úgy kél a nap, és
úgy jön az este,

mintha még nálunk
volna a fecske”

Kányádi Sándor versének részletével kö-
szöntjük újra a kedves Olvasókat!

Ez a nyár nagyon gyorsan eltelt. Rengeteg 
programmal töltöttük meg hétköznapjainkat. 

A személyes jelenlét végre megengedett volt 
a nyáron, ezt kihasználva változatos és izgal-
mas napokat tölthettünk együtt.

Sok kiránduláson vettünk részt. Júniusban 
a bánki tájházhoz látogattunk. Sokat sétáltunk 
az arborétumban és a bátrabbak még a kilátó-

ba is felmentek. A Panoráma étteremben egy 
finom ebéd után lehetőség volt a Senki Szigete 
kecskefarmon kecskesajtot venni.

Másik hónapban Balmazújvárosban jár-
tunk. Meglátogattuk a Semsey-kastélyt, a 
kalaposházat és a rádiómúzeumot. Finom 
ebéd után fagylaltoztunk és elindultunk haza.

A nyírbátori út során megnéztük a Bátho-
ri-kastélyt, a panoptikumot. Sétáltunk a sár-
kányok földjén. Voltunk a híres református 
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Nappali intézményünk térítésmentesen vehetők igénybe, 
szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt és jelentkezőt!

Házi segítségnyújtás szolgáltatása 120 Ft/óra díj ellenében vehető igénybe. 
Érdeklődni és jelentkezni lehet minden hétköznap az intézményünkben 

8:00-tól 16:30-ig!! Telefonszámunk:06/52-640-737

és katolikus templomoknál. Tárlatvezetések 
során nagyon sok érdekességet megtudtunk.  
Ebédeltünk, fagyiztunk, beszélgettünk. Jól 
éreztük magunkat.

Gyulára egy szép augusztusi napon men-
tünk. Voltunk az Almássy-kastélyban. Sétál-
tunk a belvárosban. Az ebéd után megnéztük 
a világórát és egy kis időt töltöttünk a gyönyö-
rű 100 éves cukrászdában is.

Nagyon sok értékes percet voltunk együtt 
a kis csapattal. Szeretnénk, ha minél többen 
csatlakoznának hozzánk. Ígérjük, hogy jövő 
nyáron is változatos úticélokat keresünk.  

Ezúton szeretnénk még egyszer megkö-
szönni Antal Szabolcs Polgármester Úrnak és 
a városunk önkormányzatának, hogy a bal-
mazújvárosi és nyírbátori kirándulások során 
rendelkezésünkre bocsátották a klímás, ké-
nyelmes buszukat.

Szeptemberben a nappali ellátás tagjai még 
Edelénybe fognak kirándulni. A kastély meg-
tekintése után lehetőség lesz a Borsodi Tájház 
megtekintésére is.

Vázlatosan felsoroltuk a rengeteg látniva-
lót, amit érintettünk a nyáron. Leírhatatlanok 
azok a pillanatok, amiket például egy-egy tár-
latvezetés során kaptunk.

Milyen jó volt, hogy sok érdekességet lát-
hattunk és hallhattunk.

Milyen jó volt sétálni egy tóparton, ahol a 
fűzfák árnyékában gyerekkori emlékekről be-
szélgettünk.

Milyen jó volt azokon a helyeken járni, ami 
fiatalságunkra emlékeztetett.

Milyen jó volt, hogy mi így együtt lehet-
tünk. Milyen jó volt ……

Azt gondoljuk, hogy talán jobban tudjuk 
értékelni az együtt töltött perceket a sok ott-

hon töltött idő után. Kívánom, hogy a követ-
kező kirándulások alkalmaival még többen 
legyünk és még több élményt szerezzünk.

Ám a nyár nem csak utazásról szólt. Sokat 
játszottunk a klubtagjainkkal a már megsze-
retett, klasszikus szó- és betűjátékokkal vagy 
memóriakártyával. Volt, hogy egy szép filmet 
néztünk meg. Száraztésztát is készítettünk.

A nagy hőségben sokszor fagyiztunk vagy 
dinnyét ettünk. A templom mögötti részen 
bográcsban főtt a lecsó, a slambuc. Ünnepel-
tünk a név- és szülinapos időseket is. 
Állandó programok az intézmény életében:

- csütörtökön bibliaóra, melyet Tiszteletes 
Úr tart 9 órától,

- kedden senior örömtánc, melyet Kolbe 
Kálmánné Emese tart 9 órától,

- szerdán gyógytorna, melyet Fehérné 
Aydin Fatma tart 9 órától.

Az intézmény minden kedves klubtagját és 
házi segítségnyújtásban részesülő ellátottját, 
aki szeretne a programokon részt venni, a kis-
busszal elhozzuk, majd haza is szállítjuk. 

(telefonon egyeztetett időpontban, telefon-
szám: 06-52/640-737)

Említésre méltó, hogy mi, az intézmény 
dolgozói Szarvasra kirándultunk. Megnéztük 
a mini Magyarországot és hajókáztunk is. Egy 
szép napot töltött együtt kis közösségünk.

Bizakodva tekintünk a következő hónapok-
ra, tervezzük a leendő programokat az intéz-
ményben. 

Aki tud olyan magányos, egyedül élő idős-
ről, aki szívesen lenne e szeretetteljes nagy 
család tagja, vagy bármilyen segítségre lenne 
szüksége, kérjük jelezze nekünk! 

Minden gondotokkal forduljatok hozzá, mert 
neki gondja van rátok. (1Péter 5,7)
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Női lelki wellness

Május első szombat délutánján, családias han-
gulatban, Tóth-Mihala Veronikával a Debre-
cen Kossuth utcai Református Egyházközség 
lelkipásztorával és missziói tanácsossal be-
szélgethettünk. Témánk: rejtett erőforrásaink 
járványhelyzetben, avagy rugalmasság, újra-
tervezés, készségeink erősítése volt. 
Igefonalunk:
„…hogy eljöjjön az Úrtól a felüdülés…” (Ap.
csel. 3.20) 
„…várjátok meg az Atya ígéretét…” (Ap.csel. 
1.4) 

A bemutatkozást követően megosztottuk 
tapasztalatainkat, hogy ki, hogyan élte meg 
a karantént a családban, az otthoni munka-
végzést (home-office), az on-line bibliaórákat 
és istentiszteleteket. Kellett-e a betegséggel 
küzdenünk, tudtuk-e imádságban hordozni 
szeretteinket, testvéreinket, voltak-e vesztesé-
geink, tudtunk-e hálát adni.

Ahogyan tiszteletes asszony magyaráza-
tában hallhattuk Jákób történetén keresztül 

(1 Móz. 32), Jákób küzdött és kitartott. Isten 
válasza a küzdelemre és a kitartásra az áldás 
volt.

Jákób Istennel küzdött és önmagával, ha-
landóságával és nem győzött, hanem kitartott. 
Nekünk is meg kell küzdenünk önmagunkkal 
Isten előtt. Nincsen győzelem, a cél, hogy erőt 
kapjunk Istentől ehhez a küzdelemhez és ki-
tartsunk.

Jézus a mennybemenetele előtt arra kérte a 
tanítványokat, hogy várják meg az Atya ígére-
tét, hogy szentlélekkel kereszteltetnek meg. A 
tanítványok azonban a jövőt tudakolták.

„Nem a ti dolgotok, hogy olyan időkről és al-
kalmakról tudjatok, amelyeket az Atya a maga 
hatalmába helyezett.” (Ap.csel. 1.7)

„Ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok 
a Szentlélek,…” (Ap.csel. 1.8)

Jézus Krisztus Urunk visszavárásában, Isten 
előtti személyes küzdelmeinkben, a kitartás-
ban kívánom mindannyiunknak a Szentlélek 
erejét, és kérem a Jó Atyát, hogy vessen véget 
a járványnak és tegye áldottá a Hozzá vezető 
utunkat az Ő Egyszülött Fiának érdeméért. 
Ámen.

Köszönet a szervezésért és a háziasszonyi 
teendők ellátásáért Kovácsné Cseke Judit 
presbiternek.

Áldást és Békességet!  

Lakatosné dr. Mányi Klára Krisztina
presbiter

„Ez az én szeretett Fiam, akiben gyönyörködöm, őt hallgassátok!” (Mt 17,5)

Vakációs Bibliahét 2021
Idén ez az ige volt a 15. alkalommal meg-

rendezett Vakációs Bibliahét fő aranymondá-
sa. A tavalyi rendhagyó rövidített Bibliahét 
után, idén a megszokott módon sikerült meg-

rendezni a már nagyon várt tábort. Ebben az 
évben a választott téma az „Újratervezés” volt. 
Az elmúlt év nehézségei során mindenkinek 
szüksége volt arra, hogy megálljon és meg-



7GLÓRIA  ♦ XII. évfolyam  ♦ 2. szám

találja a következő lépést. Ezen a héten mi is 
erre tettünk kísérletet, minden nap egy újabb 
lépést tettünk meg az Istenhez vezető úton. 
Ezt a meglehetősen nehéz feladatot egy autó-
úthoz, egy utazáshoz hasonlítottuk. Először is 
fel kell készülnünk az elindulásra megtalálni 
az irányt és elindulni abba az irányba. Azon-
ban, az út nem mindig könnyű és egyszerű. 
Sokszor van olyan az életünkben, hogy rossz 
irányba indulunk és eltévedünk. Ekkor meg 
kell állnunk és újra kell gondolnunk, tervez-
nünk az utunk további részét. De mindig to-
vább kell menni, hogy végül az Úrhoz vezető 
úthoz érjünk. 

Ezen a folyamaton vezettük végig a közel 
száz táborozót. A nem éppen könnyű témát 
a korosztályoknak megfelelő játékokkal egé-
szítettük ki. A délelőtti kötöttebb programot, 
délután felváltotta a szórakozás. A korábbi-
aktól eltérően, most minden nap kapott egy 
tematikát, mely egy kis változatosságot vitt 
az eddig megszokott programok közé. A hét-
fői napon a sport volt a főszereplő. Az egész 
csapat, segítők és táborozók egyaránt, kimen-
tünk a sportpályára és különböző versenyek-
ben vehettek részt a gyerekek. A keddi nap az 

öko gazdálkodás napja volt, mely keretében 
játékos formában tanulhattunk arról, hogyan 
viselhetjük gondját a bolygónknak. A szer-
dai nap a kézműveskedés köré szerveződött: 
lehetett színezni, rajzolni, fadekort készíteni, 
fát faragni, valamint a csillámtetkó is nagyon 
népszerű volt a gyerekek körében. Ezen a na-
pon a művelődési ház dolgozói, és egy fafara-
gó művész jöttek segíteni a programok meg-
valósításában. Csütörtökön a népi kultúrába 
tudtak betekinteni kicsik és nagyok. Két fiatal 
táncos érkezett hozzánk néptáncot tanítani. 
A táncolás után Piroska Jani bácsi előadását 
hallgatva pihenhettünk meg. Pénteken pedig 
a víz került a főszerepbe. Mindenki elázott a 
különböző vizes játékok során, mely megfele-
lő lezárása volt egy izgalmas hétnek. 

A hét utolsó programjaként vasárnap Csa-
ládi Istentiszteletre került sor, ahol Mike 
Pál református lelkipásztor szolgált, aki 
Magyarkécről érkezett hozzánk. Az Élő Kövek 
együttes dicsőítése tette még emlékezetesebbé 
ezt a napot. A gyülekezet tagjai, vendégeink 
és a segítők csapata egy jó hangulatú ebéddel 
zárta a hetet.

Csontos Petra
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Ifitábor Telkibányán

Ifjúsági csapatunknak az idei nyár meghatáro-
zó volt a különböző programok miatt, melyek 
legfőképpen Isten megismerését, és hitünk 
erősítését segítették. Az egyik ilyen fontos 
eseményre Telkibánya csendes, nyugodt kör-
nyezetében került sor, ahol az ifivel és az új 
ifisekkel, azaz a konfirmálókkal töltöttünk el 
egy hetet.

Oldalakat tudnék írni, mennyi minden tör-
tént velem, az új ifisek megismerésétől a kö-
zös kalandokig, viszont sokkal érdekesebb, ha 
utána járok, hogyan élte ezt meg csapatunk 
néhány tagja külön-külön. A Ifi telkibányai 
élménybeszámolója következik. 

Hogyan indultál el a táborra, milyen érzé-
sek kavarogtak benned? 
Zsófi: Őszintén szólva a legelső érzelem, ami 
eszembe jut, az a félelem. Féltem attól, hogyan 
tudok majd beilleszkedni, de közben nagyon 
izgatott és reményteli  voltam. 
Áron: Jó kedvvel indultam neki és sokat gon-
dolkoztam azon, hogyan fogunk kijönni a 
konfisokkal. 

Réka: Mikor közeledett a tábor kicsit tartot-
tam tőle, viszonylag negatívan álltam hozzá, 
nekem volt szerencsém már a tábor előtt az 
ifihez csatlakozni, viszont az új, „jövőbeli ifi-
sekkel” még semmilyen kapcsolatban nem 
álltam, ezért  izgatott voltam, hogy ők hogyan 
fognak viszonyulni hozzám, és én hozzájuk, 
de nagyon örülök, hogy végül minden jól ala-
kult. 

Az első napunkat ismerkedéssel, a szállás fel-
fedezésével, dicsőítéssel és közös áhítattal töl-
töttük. 

Mit vártál a tábortól? 
Zsófi: Nagyon szerettem volna, hogy egy csa-
pat és egy közösség legyünk, amit úgy érzem 
el is értünk. A tábor alatt nagyon sok lehető-
ségem volt megismerni a többieket, és éltem is 
a lehetőségekkel. 
Réka: A nyár folyamán kicsit eltávolodtam 
Istentől, ezért nagyon reménykedtem, hogy 
kicsit a tábor visszalendít a hitembe, és többet 
tudok meg Istenről. Emellett új kapcsolatokat 



9GLÓRIA  ♦ XII. évfolyam  ♦ 2. szám

és a régi kapcsolataim erősítését, és persze sok 
új kalandot. 
Áron: Szerettem volna, hogy közelebb kerül-
jek Istenhez, mélyítsem a hitemet, és hogy 
összekovácsolódjunk a konfisokkal. 
Mindannyian szerettünk volna vidám, békés 
közösségben táborozni, ez a vártnál könnyeb-
ben megvalósult, ami boldogsággal töltött el 
mindenkit.

A tábor egyik fő célja Isten megismerése, igé-
jének megértése volt.
Miért volt fontos az erős közösség? 
Zsófi: Talán azért is fontos egy erős közös-
ség, mert egymás erejéből és szeretetéből 
merítkeztünk, és építettük, támogattuk egy-
mást, és közösen mélyültünk el a hitünkben. 
Néhányan könnyebben megértették az Ige lé-
nyegét, amikor egymással beszéltünk a közös 
áhítatokról.

Melyik alkalomnál érezted magad a legkö-
zelebb Istenhez? 
Zsófi: Főleg az esti programnál, amikor tüzet 
raktunk és körülötte énekeltünk, beszélget-
tünk Istenről, és arról, hogy kinek milyen vele 
a kapcsolata. 
Réka: A közös beszélgetéseknél, amikor Igét 
olvastunk, megbeszéltük mindennap egy po-
zitív szó jelentését, hogy számunkra mit jelent 
például a kegyelem, a remény, a boldogság. 
Ahogy ezekről beszélgettünk, és megértettem 
igazi jelentésüket, közel éreztem magam Is-
tenhez. 

Olykor mélyebb témákat is boncolgattunk és 
egymás tapasztalatairól, meglátásairól beszél-
gettünk.

Mi tetszett a legjobban a héten? 
Zsófi: Az az este amikor a tábortűz körül ül-
tünk és meghallgattuk egymás történetét. Az 
egy olyan érzelmes pillanat volt, hogy mikor 
rá gondolok, még most is megmosolyogtat. 

Réka: Összességében az egész, de ha ebből ki 
kellene emelni néhányat, akkor mindenkép-
pen az emberekkel való mély beszélgetéseket, 
az esti tábortüzeket, dicsőítéseket, és a csillag-
nézéseket  emelném ki. 
Áron: Nekem a tábortűz volt a legjobb élmé-
nyem, amikor mindenki elmondta, hogyan 
ismerte meg Istent, és hogyan került be a gyü-
lekezet életébe. 
A hetet színesítették a különböző túrák, ás-
vány-kiállítás, továbbá az elhagyatott gönci 
pálos kolostorrom, és a duzzasztógát felfede-
zése.

Hogyan változott meg a gondolkodásod, 
mit vittél haza a táborból? 
Zsófi: Én úgy indultam el a táborba, hogy mi-
lyen jó lesz a barátokkal együtt lenni, nevet-
ni stb. De igazából, amikor haza jöttem már 
nem csak ez volt fontos, hanem az Istennel 
való kapcsolatom építése is, szóval én erősebb 
hittel jöttem haza. 
Réka: A közös áhítatok  után sok mindent 
megértettem Istenről, ezáltal a hitem is újult 
és erősödött, ezt mindenképpen boldogan 
hoztam haza. Megváltozott a mély beszélge-
tések után az emberekről való véleményem 
is, megismertem őket jobban. Összességében 
rengeteg új élményt és kapcsolatot hoztam 
haza magammal. 
Áron: Amit én hazavittem az az, hogy bár-
milyen nehéz helyzetben is vagyunk, Isten ott 
lesz, segít, és örül, ha segítségét kérjük. A gon-
dolkodásom abban változott, hogy nem kell 
félni a nehéz helyzetben, mert Isten mindig 
segítő kezet nyújt.

Ez a tábor sokáig megmarad emlékezetünk-
ben, mert családias környezetben beszélhet-
tünk és tanulhattunk Istenről. A hét tökéletes 
összhangban volt ifink jelmondatával.

Istennel-Veled-Együtt
Varga Imre
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Bush Camp

A missziós utunk az Exodus programjával, a 
Bush Camp-el kezdődött. Augusztus 13. és 
15. között a szentendrei skanzen környékén, 
egy erdő közepén táboroztunk. Ifi csapatunk 
megismerhette a nomád életkörülményeket, a 
lányok egy kisebb épületben, míg a fiúk egy 
sátorban aludtak. Nem volt sem csapvíz, sem 
áram, így kénytelenek voltunk elszakadni a te-
lefonunktól, a külvilágtól, ami pozitív hatással 
volt ránk. Mivel nem volt víz, így a fürdést a 
lányok fazékban melegített vízzel, míg a fiúk a 
közelben lévő forrás kútnál, 4 °C-os forrásvíz-
zel oldották meg. 

A Bush Camp élményeiről ifis társaimat is 
megkérdeztem.

Mit vártál a Bush Camp-től?
Hanna: Nyugodtságot és hogy jobban össze-
szokjunk. A körülmények és a szép környezet 
kimozdított a komfortzónámból.
Lilla: Hogy őszinte legyek, egy kicsit féltem. 
De ez a félelem inkább az információ hiánya 
miatt alakult ki bennem. Hogy mit vártam? 
Elsősorban egy lelki megerősítést és feltöltő-
dést, valamint, hogy a csapatunk minden hely-

zetben bizalmasan, és együtt egy csapatként 
tudjon működni a rá várakozó feladatokban.

Pénteken a megérkezésünket követően több 
játék is volt. Ezek a játékok megmutatták, 
hogy milyen vezetni és vezetve lenni. Este a 
tábortűz körül vidám programok, bizonyság-
tétel és dicsőítés volt. Nekem személy szerint 
ez volt a nap fénypontja.

Szombaton egy 8 kilométeres túra követ-
kezett, miközben az erdőben elrejtett írások 
segítségével jobban átérezhettük, hogy milyen 
lehetett a zsidók 40 éves pusztai vándorlása. 

A tábor során több kihívással kellett szembe 
néznünk, mi volt neked a legnehezebb?
Krisztián: Nekem az egyik legnagyobb ki-
hívás az volt, amikor a túra közben át kellett 
mászni egy nagy szakadékon. A másik az volt, 
amikor 2 db követ kellett felvenni, és bálvá-
nyokat szimbolizálva le kellett rakni az út szé-
lére.
Hanna: Nehéz volt a saját gondolataimmal 
szükségszerűen egyedül lennem.
Lilla: Sok fantasztikus dolog volt a táborban, 
ami nagyon sokat tudott adni mind lelkileg, 
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mind abban, hogy a világnézetemen változ-
tassak bizonyos kérdésekben. De a legne-
hezebb kihívást számomra a túra során lévő 
egyik nagyon érdekes, egyben igen komoly és 
elgondolkodtató feladat jelentette. Az pedig a 
bálványokat kövek segítségével lerakó feladat 
volt.

Azon a túrán sok élményt szerezhettünk. 
A személyes kedvencem az volt, amikor egy 
domboldalon, az erdőben, egy csodálatos 
kilátás mellett, függőágyakban olvashattuk a 
Bibliát, és 40 percen keresztül csakis Istenre 
figyelhettünk. Leírhatatlan érzés volt. Végül 
az utolsó szakaszt némán kellett megtennünk, 
ami sokaknak nagy kihívás volt. 

Mit kaptál a tábortól?
Krisztián: A Bush Campt-től sok élményt 
kaptam. Felkészülhettem a táborra, és egy 
olyan csapatot kaptam magam mellé, akikkel 
úgy éreztem, hogy jó szolgálatot tehetünk. Ez 
alatt a pár nap alatt megerősödött bennem, 
hogy az Úr velem van. 

Vasárnap reggel volt még egy utolsó felada-
tunk: meg kellett találnunk egy lakatot Szent-

endre közepén, amire a mi csapatunk neve, 
az EXODUS 70 volt ráírva. Szentendre gyö-
nyörű utcáin haladva, egy hídon találtuk meg, 
amit végül a főtéren kellett a végleges helyére 
raknunk a többi csapat lakatjai közé. A vá-
rosnézés után a kulcsát bedobtuk a Dunába, 
így a csapatunk lakatja örökre ott lesz a többi 
mellett Szentendre szívében. Egy záró áhítat, 
és érzelmes búcsú után elindultunk a missziós 
táborhelyünkre.

Hogyan indultál el Tápiószőlősre?
Lilla: A Bush Camp végeztével, úgy éreztem, 
hogy készen állok a rám váró feladatokra, 
és amit a sikeres munkához meg kellett ten-
nem, azt megtettem. Úgy voltam vele, hogy 
úgy történik ezután minden, ahogyan az Úr 
akarja, és én rábízom magamat. Az odaveze-
tő út során volt bennem egy kis szorongás, de 
rengeteget imádkoztam, és ezáltal egyre keve-
sebbszer tört rám a bizonytalanság.

A Bush Camp teljesen feltöltötte a csapa-
tunkat lelkileg, mert éreztük, hogy Isten ott 
van velünk, és tudtuk, ha őt követjük, akkor 
biztosan célba érünk. 

Varga László

A tápiószőlősi szolgálat
A szentendrei csapatépítő táborunk után el-
indultunk Tápiószőlősre, hogy tartsunk egy 
bibliatábort. Valamint a tábor vezetésének és 
egyben magának a tábornak is a részévé vál-
junk. Mielőtt megérkeztünk sok félelem vagy 
inkább bizonytalanság volt bennem, azzal 
kapcsolatban, hogy tudok-e majd a gyere-
kekkel közvetlenül beszélni, át tudom-e adni 
Isten üzenetét számukra. De ez mind eltűnt, 
amikor már ott voltunk.

A tápiószelei és a tápiószőlősi gyülekezet 
ifjúsági csoportjával, illetve felnőtt tagjaival 
tartottuk a tábort a gyerekek számára. Már 
az elején megtaláltuk a közös hangot, aminek 
segítségével munkánk hatékony és dinamikus 

volt. Az érkezésünk estéjén is rengeteget ké-
szültem a másnapra, hogy minden rendben 
legyen. Sokat imádkoztam, hogy Isten adjon 
erőt, szeretetet és nyugalmat a szívembe, hogy 
a lehető legjobbat tudjam kihozni magamból. 

Magában a szolgálatban több feladatom is 
volt. Én voltam, aki tanította a gyerekeknek az 
aranymondásokat, valamint a másodikos cso-
portban én voltam az egyik csoportvezető. Az 
aranymondás tanítása számomra egy teljesen 
új terület volt. Még sohasem csináltam ilyet 
azelőtt. Emiatt volt bennem egy kis félelem, 
de rengeteg bíztatást és bátorítást kaptam. Így 
hát rájöttem, hogyha Istent segítségül hívom, 
akkor bármire képes vagyok. Mielőtt felmen-
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REFISZ -  Nyári tábor
Kedves Gyülekezet!

Ebben az évben is szép számmal vett részt 
a gyülekezet ifjúsága a Református Fiatalok 
Szövetségének nyári táborán, Balatonszár-
szón. Mi is a REFISZ, mik a célkitűzései és 
miért gyűlt össze csak idén, csak a nyári tá-
borban közel 200 fiatal.

Az REFISZ egy olyan missziós szervezet, 
mely lényegében a Magyar Református Egy-
ház fiataljait karolja fel és megalakulása óta 
négy alapvető cél köré szervezi tevékenységét. 

A legfontosabb célkitűzésük Krisztus meg-
ismerésén keresztül, a hitre jutásban, meg-
térésben történő segítség, Isten eszközeként 

tem a színpadra, elmondtam magamban egy 
kis imát. Ami lényegében csak annyi volt, 
hogy: ,,Kérlek Istenem, adj szavakat a szám-
ba.” Amikor felmentem a színpadra közel 100 
kíváncsi szempár elé, olyan nyugalom töltött 
el, mint még soha. Olyan természetesen tud-
tam hozzájuk beszélni, velük együtt tanulni 
és nevetni, mintha már régóta ismernénk 
egymást. Az aranymondások mindig az adott 
napi történethez kapcsolódtak, amiket külön-
böző játékok segítségével próbáltam megtaní-
tani nekik, melyeknek köszönhetően sok gye-
rek megtanulta az aranymondásokat.

A héten a csoportvezetéssel is meg kellett 
ismerkednem. Igaz, nem voltam egyedül, de 
így is rengeteg feladatunk volt, mind az előtte 
való felkészülést illetően, mind az ottani mun-
kában is. A csoportunkban nagyon aranyos és 
kedves gyerekek voltak, akikkel őszintén tud-
tunk beszélgetni a bibliai történetekről. Sokat 
énekeltünk, játszottunk együtt és kézműves 
foglalkozásokat tartottunk. Nagyon megsze-
rettem őket már az első napon. Olyan jó volt 
látni, hogy mind mások, de mégis csodálato-
sak, mert mindegyikük Isten teremtménye. 
Egy-egy rajz vagy ölelés, amit a gyerekektől 
kaptam nagyon jólesett. Olyan melegség töl-
tötte el a szívemet tőlük, mert amikor rájuk 
néztem, rájöttem, hogy nem volt semmi hi-
ábavaló. A mosoly az arcukon bármilyen fá-
radságot megért.

Táborunk zárásaként a segítőkkel és veze-
tőkkel egy közös fürdőzésen vettünk részt, 

ami még jobban összehozta a csapatot. Emel-
lett pedig a héten rengeteget beszélgettünk, 
nevettünk és sok új barátot is kaptunk.

Ez a gyermektábor rengeteg mindenre 
megtanított, elsősorban arra, hogy tudjunk 
a legapróbb dolgokért is hálásnak lenni, va-
lamint, hogy a kicsiből is ki tudjuk hozni a 
legtöbbet. Rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem, 
új élményekkel gazdagodtam, valamint sok, 
számomra új területen is kipróbálhattam 
magam. Jó volt bele látni abba, hogy milyen 
az, amikor nem csak hallgatói vagyunk Isten 
igéjének, hanem hirdetői is. Fantasztikus volt 
a tábor, és remélem még sok ilyenben lesz ré-
szem, mind nekem, mind a csapatunknak.

Balog Lilla
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hathatós közreműködés. A hét folyamán a 
„tábor témája” mellett, koncentráltan és in-
tenzíven kitettük magunkat Isten Igéjének, 
a reggeli csendességek, imaközösségek és az 
esti evangelizációk során. Elkerülhetetlenül 
és ellenállhatatlanul tapasztaltam meg Isten 
jelenlétét és vonzását, sokunkkal egyetemben. 

A tábor témája a munka volt. Egyrészt 
megvizsgáltuk, hogy mit jelent számunkra a 
munka. Másrészt az Igén keresztül feltárult 
előttünk, hogy mi az, amit Isten ígér és sze-
retne, vagyis hogy Őbenne mit jelenthet a 
munka számunkra. Fontos volt, hogy ez alap-
ján megmérve gondolatainkat, hagytuk azo-
kat Isten által formálódni. A teljesség igénye 
nélkül: így vettük sorra Isten alkotó munkáját 
a teremtéstörténetben, a munka és bármely, 
emberre mutató ténykedés hiábavalóságát Sa-
lamon bővölködésében (Prédikátor 2. 1-17), 
majd tanultunk Fiában, Jézus Krisztusban el-
végzett szabadító munkájáról (János 5. 16-30., 
Zsidókhoz írt levél 3. 7. – 4. 16). Ez igazolja, 
hogy az erőteljesen bibliocentrikus tanítás is 
része a célkitűzéseknek.

Kiemelten fontos, hogy a REFISZ azt is célul 
tűzi ki, hogy a tagjai és a velük „közösséget vál-
laló” fiatalok felelős és tevékeny tagjaivá válja-
nak saját gyülekezetüknek. Így segítenek akár 
ifi építésben, és biztosítanak hátteret az ország-
szerte, különböző gyülekezetek által megszer-

vezett REFISZ Regionális találkozóknak. 
Végezetül a cél az, hogy mindezeket, és re-

ménység van rá, hogy minden mást is Isten 
dicsőségére tegyen a REFISZ. 

Kedves hajdúsámsoni fiatalok! (IFI, FBK) 
Hálásak lehetünk elsősorban Istennek, aztán 
nektek is, hogy eljöttetek a táborba. Sokan 
tagjai vagyunk már a szervezetnek, mert úgy 
látjuk, hogy ez egy lehetséges módja annak, 
hogy meghatározói legyünk Magyarország 
keresztyén fiataljai közgondolkodásának. Ez 
csak egy személyes plusz az előzőek mellett, 
hogy lássuk, miért fontos a mi generációnk-
nak ebben is felelősséget vállalnia. Van lehe-
tőségetek REFISZ tagnak lenni, amennyiben 
úgy érzitek, hogy nem csak a Balaton, és a ba-
rátságos, fiatalos közeg vonz, hanem Istentől 
ébresztett tudatosság van bennetek. 

Köszönet a szülőknek és a gyülekezetnek, 
hogy támogatták a csapat utazását és táboro-
zását!

Fekete Máté

Mi az a „Hit- és erkölcstan”?
Gyerekként sokat gondolkodtam ezen a kife-
jezésen. A hit szót értettem. De vajon mi lehet 
az erkölcs? És mi köze a hithez?

Az erkölcsös életet talán úgy fogalmaz-
hatnánk meg másképpen, hogy helyes élet. 
Sokszor modjuk, főleg a gyerekeknek: „Légy 
jó!” vagy „Viselkedj jól!”. De jónak lenni nem 
könnyű. Aki próbálta már, az tudja. Bele-
fáradunk – mi is, a gyerekek is. Annyival 
könnyebb rámordulni a másikra, hajtani a 
magunk igazát és összeveszni, mentségeket 

keresni, ítélkezni. Próbálunk kilépni ebből 
a körből, de előbb-utóbb elbukunk. És ezen 
nem sokat segít a mai világ „Valósítsd meg 
magad!” reklámja sem. Egyre nehezebb újra-
kezdeni. Vajon miért?

Amíg jó akarok lenni, addig magamra 
kényszerítem ezt a viselkedést. Figyelnem kell 
rá, és bosszant, ha hibázom. Frusztrált leszek, 
azt érzem, újra és újra kudarcra vagyok ítélve. 
Mentségeket keresek, vagy a másikat hibázta-
tom. Mert én akarok jó lenni. De miért is? 
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ALAPÍTVÁNYI HÍREK - ADOMÁNYOK
Köszönjük minden jókedvű adakozónak, hogy adományával, az egyházfenntartói járulék befi-
zetésével, személyi jövedelemadója 1%-ával segítette gyülekezetünk céljainak megvalósítását. 
Kérjük továbbra is támogassa gyülekezetünket és alapítványunkat.
Gyülekezetünk számlaszáma: 60600101-11063881
(Az utaláskor kérjük, hogy a közlemény rovatba írjanak nevet, címet, és hogy mire fizetnek be.)
Hajdúsámsoni Református Templomért Alapítvány               adószáma: 18995657-1-09
             számlaszáma: 60600101-11122874

Isten áldása kísérje a közel és távol élő támogatóink életét!

ÁLLANDÓ ALKALMAINK
Hétfő 8:00   Intézményi munkatársak hétkezdő áhítata
Szerda 18:00  Bibliaóra
Csütörtök 9:00  Idősek bibliaórája
Csütörtök 18:30  Fiatalok bibliaköre
Péntek 18:00  Ifjúsági bibliaóra
Szombat 10:00 Konfirmációs felkészítő 
Vasárnap 9:30 Férfiak imaközössége
Vasárnap 10.00 Istentisztelet, párhuzamosan gyermek-istentisztelettel

LELKÉSZI HIVATAL NYITVATARTÁSA
Mindennap 8 és 12 óra között.

Közérdekű hirdetések

Amíg jó akarok lenni, nem látom a lénye-
get. Mert ÉN akarok jó lenni. Én akarok töké-
letes lenni. De sosem leszek az. 

A Biblia nagyon őszintén beszél erről. Az 
Édenkert óta ezt a tökéletlenséget hordozzuk 
magunkkal. De megmutatja a kiutat is Jézus-
ban. Mert úgy szerette a világot, úgy szeretett 
minket, hogy az életét adta értünk.

Amíg magammal vagyok elfoglalva, ma-
gamat mentegetem és hibáztatom a másikat. 
Amint Jézus szemén keresztül kezdem figyel-
ni az életem, rájövök, hogy van itt bőven javí-
tanivaló. Ő mégis szeretettel fordul hozzám. 
És nem csak hozzám – ahhoz a másikhoz is. 
Nem vagyok különb nála. Nem vagyok jobb, 
és nem is kell bebizonyítanom, hogy jobb va-
gyok. A versengés elveszíti az értelmét, hiszen 
testvérek vagyunk Krisztusban. Segítenünk 
kell egymást, nem eltaposni.

És ha mégis összeveszünk? Hamarabb megy 
a kibékülés. Ha megbántjuk egymást? Őszin-
tén tudunk bocsánatot kérni. Ha kudarcnak 
érzem, hogy ma sem tudtam úgy szólni a má-
sikhoz? Letehetem Isten lába elé ezt a gyenge-
ségem, és kérhetem, hogy segítsen. Könnyebb 
lesz a szívem, kevesebb bennem a harag, és 
szeretetteljes az életem.

Hit- és erkölcstan ezért jár együtt. Mert ez 
még mindig egy hosszú harc, míg Jézus nyo-
mában járok, és megtanulom az ő szemével 
látni a testvéreimet. Kell, hogy naponta ta-
lálkozzak Vele. Kell, hogy beszélgessek Vele. 
Kell, hogy keressem a társaságát. 

Ehhez kívánok napról napra megújulást, 
erőt, reménységet.

László Hedvig
hitoktató
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