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Lapindító áhítat
„Aki lámpást gyújt, nem teszi rejtett helyre, 
sem véka alá, hanem a lámpatartóra, hogy a 
belépők lássák a világosságot.” 

Lukács evangéliuma 11, 33.

  Sokféle  szemét  és  szennyezés  vesz  bennünket 
körbe,  olyan  dolgok,  amelyek  által  mi  magunk 
tesszük  tönkre  ezt  a  teremte�  világot.  Ezen 
szennyezések  közül,  az  egyik  legkevésbé  ismert  a 
fényszennyezés,  vagyis  az  es�  égbolt  mesterséges 
fényforrásokkal történő fölösleges, energiapazarló és 
környezetkárosító  megvilágítása.  Mesterséges 
fények  nem  csupán  a  mi  biológiai  rendszerünket 
borítják  fel  (gondoljunk  arra,  hogy  milyen  nehéz 
elaludni, ha lámpák erős fénye vesz körül minket), de 
élőlények  sokaságának  zavarják  meg  természetes 
életrendjét.

A  ma  emberének  nehéz  elképzelnie,  hogy  milyen 
értékes  ajándék  volt  nem  csak  a  bibliai  korban,  de 
még a pár száz évvel ezelő� élt ember számára  is a 
fény, a mécses, a  lámpás, a gyertya pislákoló  fénye. 
Talán  egy  nagyobb  vihar  során,  egy 
áramkimaradáskor,  a  ránk  boruló  sötétségében, 
gyertyát,  mécsest  meggyújtva  éljük  meg  újra,  az 
apró kis fény csodáját.

A  hívő  ember  nem  csak  annak  lelki  valóságában  éli 
az  életét,  hogy  tapasztalja  a  próféta  szavait,  amely 
szerint  „sötétség  borítja  a  földet,  sűrű  homály  a 
nemzeteket”  (Ézsaiás  60,  2),  de  megismerte  Jézus 
Krisztusban,  hogy  „a  világosság  a  sötétségben 
fénylik…,az  Ige  volt  az  igazi  világosság,  amely 
megvilágosít minden embert: Ő jö� el a világba.” 
(János evangéliuma 1, 5 és 9.)

Egyrészről  elutasítjuk  azt  az  önálltatást,  amely 
tagadja,  vagy  jelentéktelení�  a  világra  borult 
sötétséget,  másrészről  ugyanígy  hazugságnak 
tartjuk, hogy nem lehet mit tenni, ez a világ már 
csak  ilyen  marad.  Keresztelő  János  édesapja, 
Zakariás  magasztaló  énekében  arról  szól,  hogy 
meglátogato�  minket  a  felkelő  fény  a 
magasságból,  hogy  világítson  azoknak,  akik 
sötétségben és a halál árnyékában élnek. 
(Lukács evangéliuma 1, 78‐79).

Jézus  nevezi  magát  az  evangéliumban  a  „világ 
világosságának” és hozzáteszi, hogy aki Őt köve�, 
tanítványa  le�,  az  „nem  jár  sötétségben,  hanem 
övé lesz az élet világossága”. 
(János evangéliuma 8, 12)

  A  Megváltó  mindehhez  hozzáteszi  még  annak 
üzenetét  is,  hogy  befogadva  Őt  az  életünkbe, 
általa  világosságának  hordozói  le�ünk.  „Ti 
vagytok a világ világossága” 
(Máté evangélium 5, 14) 

A  sorrend  felcserélhetetlen.  Nekünk 
önmagunkban  nincs  világosságunk,  olyan 
világosságunk,  amely  szabadításként 
ráragyoghatna a halál árnyékában élőkre. Semmi 
nincs  bennünk,  amivel  önmagunkban 
világíthatnánk önmagunk, vagy a másik  számára. 
Azonban  Jézus Krisztust  életünkbe  fogadva,  az Ő 
világossága  gyúlt  fel  szívünkben,  elménkben, 
bensőnkben.  S  ez  az  a  világosság,  fény,  amelyet 
megoszthatunk, sőt kötelességünk is megosztani, 
mert  ez  képes  az  embereket  a  szabadulás 
forrásához elvezetni.

„Aki  lámpást  gyújt…”  Amikor  a  bibliai  kor 
emberére ráborult az es� homály, akkor előkerült 
az olajmécses, és annak pislákoló fényei oszla�ák 
el  a  sötétséget.  A  világ  szellemi  sötétsége  fele� 
való  panaszkodás  önmagában  kevés  és 
értelmetlen.  Jézus  szavai  egyértelműen 
rámutatnak,  hogy  belekerülve,  szembesülve  a 
sötétséggel,  fényt  fogunk  gyújtani,  fényt  kell 
gyújtanunk.

De mi  ez  a  fény,  amelyet  nap, mint  nap  fel  kell 
mutatnunk?   A zsoltárok könyve adja meg erre a 
választ. „Lábam elő� mécses a te igéd, ösvényem 
világossága”  (119.  Zsoltár  105)  Isten  szava, 
kijelentése  az,  amely  nap mint  nap  világosságot 
támaszt  bennünk.  Az  Isten  kijelentése  az, 
amelyet  megélve,  felmutatva  világosságot 
támasztunk környezetünkben.
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„Aki  lámpást  gyújt,  nem  teszi  rejte�  helyre,  sem 
véka  alá…”  Nagyon  erős  bennünk  a  megfelelési 
kényszer.  Előfordul,  hogy  éppen  csak  elkezdjük 
kifejteni valakinek a véleményünket, de pár szó után, 
látva  arcának  kifejezését,  abba  hagyjuk  a 
mondandónkat, vagy éppen „leveszünk az éléből” és 
úgy fogalmazzuk tovább, hogy az jobban megfeleljen 
a bennünket hallgató  számára.  Ilyenkor már nem  is 
azt  mondjuk,  ami  valóban  bennünk  van,  hanem  a 
másik elvárásainak megfelelve beszélünk.

Istentől kapo� világosságunkat, a Szen�rás üzenetét, 
valóságát,  nem  helyezhetjük  a  megfeleléseink,  a 
félelmeink vékája alá. „Hanem a lámpatartóra, hogy 
a  belépők  lássák  a  világosságot.”  Jézus  szavai  két 
fontos igazságra mutatnak rá.

Az  első,  hogy  a  világosság  ajándéka  mellé,  Isten  a 
lámpatartó ajándékával is megajándékoz bennünket. 
Általa elkészí�e�ek azok a helyek, idők, találkozások, 
beszélgetések, mindennapok szolgálatai, munkahelyi 
és  o�honi  helyzetek,  ahová  emelhetjük  a  napi 
csendességünk, igeéletünk során meggyújto� fényt.

Ő elő�ünk jár ebben, előre elkészí� mindezt. Milyen 
dicsőséges  szolgálatban  vehetünk  részt!  Fényét,  az 
ige  világosságát  helyezhetjük  szavaink, 
bizonyságtételünk,  imádságunk  által  a  gondviselő 
Isten által megformált helyzetek lámpatartóiba. 

A  másik  nagy  üzenet,  hogy  mindent  elvégez 
önmagában  a  fény,  az  ige  világossága,  a  világ 
Világossága.  Nem  kell  saját  csillogásunkat  mellé 
helyezni,  hogy  az  emberek  felfigyeljenek  rá  és 
megkívánják  azt.  A  belépők,  az  érkezők,  az  Istentől 
elkészíte�  életek  az  általunk  a  lámpatartóba,  az 
elkészíte�  helyzetekbe  emelt  igén,  világosságon 
keresztül meglátják  és  felismerik  a  Fényt.  Nem  kell 
ehhez semmi többet tennünk. 

Fogarasi Gábor

lelkipásztor

Tisztelt olvasó, kedves testvérek!     

Néhány  hónappal  ezelő�  az  egyik  presbiteri 
gyűlésen  fogalmazódo�  meg  bennem,  hogy 
(ismét*)  szeretnék  riportokat  készíteni 
gyülekeze�  tagokkal.  Aztán  ahogy  ez  lenni 
szoko�,  a  nagy  felbuzdulásokat  szép  lassan 
belepte  a  hétköznapok  pora  és  talán  le  sem 
takaríto�am  volna  még  sokáig  ezt  az  egyre 
vastagodó  port,  ha  nincs  az  idei  gyülekeze� 
tábor Lakitelken, ahol a főtéma a szolgálat volt. 

De  mi  értelme  bárkivel  is  interjút  készíteni  és 
kinek fog ez szólni? 
Meggyőződésem,  hogy  ha  többet  tudunk  meg 
egymásról,  ha  érdekel  a melle�em  lévő  széken 
ülő  ember  sorsa,  akkor  közelebb  is  kerülünk  a 
másikhoz.
Egy  gyülekezetben  evidencia  kell  legyen,  hogy 
törődünk azokkal, akikkel egy akolban vagyunk. 
Azt szeretném, ha felkelthetném az érdeklődést 
az  ado�  interjúalany  iránt,  ha  jobban 
megismernénk  egymást,  és  ha  többet 
törődnénk egymással. 
Vagyis  reményeim  szerint  minden  gyülekeze� 
tagot és szimpa�zánst elérhet Isten Szentlelke a 
tagok  történeteiből  kivilágló  üzenetekkel  és 
talán  még  más  érdeklődőket  is  a  honlapon 
keresztül! 

Első  riportalanyom,  akit  szeretnék  bemutatni 
Szegedi‐Viczencz Katalin. 

Gyülekezetünk 17. születésnapját október végén 
ünnepeljük.  Ka�  „alapító  őstag”,  egyetemista 
korától  fogva  jelen  volt  az  alakuló  gyülekezet 
életében,  lelkesen  eljárt  Tivadar  bácsi  i�úsági 
alkalmaira,  ha  kelle�  segíte�  a  nyári 
balatonszemesi  táborokban  vagy  az  i�úsági 
órákon,  ha  kelle�  együ�  imádkozo�  Fogarasi 
Gáborral,  Nagy  Orsival,  Balogh  Ádámmal, 
Ditkével,  részt  ve�  azt  ira�erjesztési 
szolgálatban,  olyan  valaki  volt,  akire  számítani 
lehete�. 

A  szentmihályi  testvérek  jól  ismerik  Őt,  az  új 
gyülekeze�  tagok  azonban  már  talán  nem  is 
tudják  kiről  van  szó,  hiszen  közben  Ka�  férjhez 
ment  Dunabogdányba,  édesanya  le�  és  már 
csak  ritkán  tud  „hazajárni”  hozzánk  a 
gyülekezetbe,  amely  a  távolság  ellenére mindig 
is lelki o�hona fog maradni elmondása szerint.  

Orbán Dániel

*  a  Forrás  gyülekezetben  rendszeresen  végeztem  ezt  a 

szolgálatot
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Riport

SzegediViczencz Katalinnal, 
gyülekezetünk egyik alapító tagjával

Kedves  Ka�!  Kérlek,  mesélj  a  gyermekkorodról, 
családodról és az első „Isten élményeidről”!

Perőcsényi  szülők  gyermekeként  református 
családba  szüle�em.  Perőcsény  egy  kicsiny,  �sztán 
református  falu  a  Börzsönyben  a  sok  katolikus  falu 
közö�.  O�  kereszteltek,  o�  jártam  vasárnaponként 
gyermek isten�szteletre, o� tanultam a nyári ribizli‐ és 
málnaszedés  ala�  a  református  zsoltárokat,  és  o�  is 
konfirmáltam.  A  nyarakat  és  a  szüneteket  o�, 
nagyszüleimnél  töltö�em,  de  szüleimmel  2  éves 
koromban  Pes�mrére  költöztünk,  ahol  ők  munkát 
vállaltak.

14  éves  koromban  Isten  összerakta  bennem  a  róla 
alkoto� képet a Jézus élete című film és egy tahi tábor 
ala�.  Akkor  döntö�em úgy,  hogy  Isten  irányítása  ala� 
akarom élni az életemet.

Akkor  még  Pes�mrén  laktunk,  ahol  beilleszkedtem  az 
o�ani  református  közösségbe.  A  családommal 
vasárnaponként  isten�szteletre  jártam,  ahol  Orbán 
Kálmán  nagyszerű  prédikációit  hallga�am.  Hétköznap 
ifi órákon  tanultuk  az  Igét,  volt,  hogy epres shakekkel 

a kezünkben. Emlékszem, hogy a nyári táborok jelente�ék 
a  nagy  lelki  feltöltődést,  a  hitéletem megújulását.  Emia� 
vártam mindig  a  nyarat,  habár  a  tél  a  kedvenc évszakom.

Tudomásom szerint a hitéleted az egyetemista évek ala� 
tovább  erősödö�,  és  ezekben  az  években  ismerted meg 
Tivadar bácsiékat is, mesélj erről is. 

Szegedre  jártam  egyetemre, matema�ka‐fizika‐vallástanár 
szakos középiskolai tanárként végeztem 1997‐ben. Nagyon 
örültem  a  hitoktató  szaknak,  ami  akkor  indult.  Mindig 
szere�em  volna  teológiát  tanulni,  nem  volt  kérdés,  hogy 
beiratkozom‐e. 
Az  egyetemi  évek  ala�  gyakorla�assá  váltam,  két 
keresztyén  csoportnak  is  tagja  voltam,  akik  az 
egyetemisták  közö�  evangélizációt  tűzték  ki  célul.  A 
MEKDSZ‐ben  és  a  Timóteus  Társaságban  végre  a 
mindennapokban  is  megéltem  a  hitemet,  beszélnem 
kelle�  Krisztusról,  előadásokat  szerveztünk,  és  a 
bibliaolvasás  mindennek  forrását  jelente�e.  Isten  más 
felekezetű barátokat ado�, akik által kitárult a világ. Mély, 
hitbeli megtapasztalásaim  voltak  a  he�  alkalmak,  táborok 
ala�:  hallo�am  másokat  hangosan  imádkozni,  dicsőíteni, 
diákokat megtérni. 
Az  egyetem  végével  új  feladat  elé  kelle�  állnom,  eljö�  a 
nagybetűs  élet,  a  tanítás.  Ekkor  már  Rákosszentmihályon 
laktunk,  és  Tivadar  bácsi  gyülekezetébe  kezdtem  el  járni. 
Fogarasi  Gábor  is  akkor  kezdte  o�  segédlelkészként, 
örültem,  hogy  hasonló  gondolkodású  lelki  vezetőm  le�. 
Rendkívül  szoros  lelki  kapcsolat  alakult  ki  Gáborral, 
Ditkével,  Orsival,  Ádámmal  az  imakörön  belül,  amelybe 
hosszú  évekig  jártunk.  A  balatonszemesi  táborokra  pedig 
már  Emesével  és  a  húgaimmal,  Timivel  és  Be�vel  együ� 
szoktunk  visszaemlékezni,  ahol  sok  jó  ember  kis  helyen  is 
elfért. 

Voltak‐e nehézségeid pályakezdőként? 

A  tanítás  az  első  években  nagyon  nehezen  ment, 
küzdö�em  a  fegyelmezéssel,  ámbár  kollégáim  mindig 
segítőkészek voltak. Istennek évekbe telt, mire megtaníto� 
határozo�abb  lenni,  és  az  osztályban  hangadó  szerepet 
betölteni.  A  természetemet  kelle�  megváltoztatnia,  egy 
visszahúzódó  emberből  vezetőt  csinálni,  hát,  művészet 
volt.  Lelki támaszt akkoriban a kis imacsoportunk nyújto�, 
amelyik  a  családommal  együ�  bátoríto�,  hogy  ne  adjam 
fel.  És  igen,  megtapasztaltam,  megnevelhetőek  a 
tanítványok.

Ka�! Tudom, hogy a Con�nental  Singersben  is énekeltél, 
bizonyára  felejthetetlen  élményekben  volt  részed, 
megosztanád ezt is velünk? 

Óriási  öröm  volt  számomra,  hogy  2001‐ben  több  éves 
próbálkozás  után  felve�ek  a  Con�nental  Singers  zenei 
csoportba, akikkel nyaranta egy hónapig jártuk az országot, 
és Krisztusról énekeltünk, beszéltünk. Családoknál szálltunk 
meg, akiknek hirde�ük: Isten szeret! 
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Olyan volt, mint amiről a zsoltáros ír: "Vannak, akik hajókon 
a  tengerre  szálltak,  munkájukat  a  nagy  vizeken  végezték. 
Ezek  lá�ák  az  ÚR  te�eit,  csodáit  a  mélységes 
tengeren." (Zsolt.107:23) Csodálatos időszak volt!  

Aki Téged jobban ismer, tudja, hogy nagyon szeretsz síelni. 
Én Márk fiammal 2008‐ban voltam életemben először egy 
keresztény  sítáborban,  ahol  rácsodálkoztunk  egymásra, 
hogy mit keresel / keresünk i�?!

Emlékszem,  hogy  milyen  türelmesen  segíte�él  nekünk 
rögtön az első napon, amikor a  síbusz melle� dülöngélve 
még  a  bakancsot  sem  tudtam  felhúzni,  nemhogy  még  a 
fiamnak is segítsek, aki akkor még csak 8 éves volt.

Túlzás  nélkül  mondhatom,  hogy  azóta  töretlen  jó 
barátságban vagyunk. 

De  Neked  mikor  kezdődö�  ez  a  „legendás  szerelem”, 
amiért  ha  kell,  komoly  áldozatot  is  hozol,  és  az  sem 
tántorít  el,  ha  akár  évente  elszenvedsz  kisebb‐nagyobb 
balesetet is? 

Valóban  nagyon  szeretek  síelni.  17  évesen  az  iskolai 
sítáborban  kezdtem,  és  nagyon  beleszere�em,  azóta  is 
„kedvenc  sport”  néven  emlegetem.  18  évesen  idegen 
társasággal  is  képes  voltam  elmenni,  csakhogy  síelhessek. 
Aztán  évek  kimaradtak  a  tanulás  és  munka  mia�,  de  az 
utóbbi  időben,  ha  csak  tehetem,  elmegyek  egy  hétre. 

Fantasz�kus a táj, a levegő, a csend, Istenhez közelebb 
érzem magam olyankor.  Főleg,  hogy még  gondolkozni 
is volt időm a kórházi ágyon . Utólag visszanézve, az is 
sok áldást tartogato�.

Ha  már  a  szerelem  szóba  került,  el  kell  mondjam, 
hogy  sokszor  imádkoztam  érted,  hogy  találjon  már 
Rád  a  nagy  Ő.  Igazából  nem  is  érte�em,  hogy  egy 
ilyen  talpraese�  és  kedves  nő,  hogy  lehet  még 
szabad?! 

Aztán  egyszer  csak  „besíelt  a  színre”  az,  akire  egész 
életedben vártál… 

Szóval?

Sokat  jelente�  a  családom,  a  lelkészem,  Gábor,  Sápi 
Évi, Krisz� és sok más barát bíztató szava, hogy  lennie 
kell  valakinek,  aki  hozzám  való;  ne  adjam  fel. 
Emlékszem  a  Te  bátorító  szavaidra  is  hazafelé  a 
sítáborból a buszon, utólag is nagyon köszönöm.

Sajnos,  nem  egy  sítáborban  akadtam  vele  össze,  bár 
nagyon  jól  síel  szerencsére,  hanem  egy  társkeresőn. 
Nem  elsőre  ismertem  rá,  hanem  az  alkalmak  során 
egyre  jobban.  Olyan  hálás  vagyok,  hogy  Isten  szólt, 
amikor  már  döntenem  kelle�,  hogy  folytathatom,  ne 
hagyjam abba: „ Bízzatok, én vagyok, ne féljetek!” (Mk.
6:50) Aztán az ismerkedés ala� egyre biztosabb le�em 
benne, hogy nagyszerű  férfira és barátra találtam. Ma 
is  így  van  ez,  a  próbák  és  az  örömök  egyre  közelebb 
visznek  hozzá.  Mindenkinek  azt  kívánom,  hogy  ilyen 
fantasz�kus társat találjon, akivel az életét élhe�! Ő is 
úgy  éli  meg,  ahogy  én;  sokáig  vártunk  egymásra,  de 
nagy  öröm,  hogy  végre  minden  nap  megölelhetjük 
egymást. Hála legyen Istennek érte!!! 
És  aki  még  keres,  azt  mondanám,  ak�van  keressen. 
Olyan ez, mint egy autó, csak akkor lehet kormányozni, 
ha mozgásban van. Álló autó még sohasem juto� el a 
céljához.  Viszont  csak  óvatosan,  nem  minden  fényes 
dolog drágakő.
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Köszönöm.  Azt  gondolom,  amit  elmondtál  bátorítás 
lehet  azok  számára,  akik  még  keresnek.  Bátorítás, 
hogy soha ne adjuk fel. Bátorítás, hogy legfélte�ebb 
kéréseinket Isten igenis hallja és meghallgatja. Hogy 
küzdjünk  tovább  azért,  amit  Isten  a  szívünkre 
helyeze�,  még  ha  esélytelennek  is  látjuk  ezt  a 
harcot. Mert ha elvész a remény, és nincs már hit, a 
csodát sem látjuk meg. 

Térjünk vissza a gyülekezethez. Tivadar bácsitól hogy 
kerültél  hozzánk?  Milyen  szolgálatot  végeztél,  mint 
gyülekeze�  tag,  és  mennyiben  bővült  ez  mikor 
presbiter le�él? 

Tivadar  bácsi  nyugdíjba  vonult,  amikor  én  a 
Szentmihályi  Gyülekezetben  presbiter  voltam,  és  az 
ira�erjesztést  veze�em.  Az  új  lelkészt megpróbáltam 
követni,  de  egy  év  küzdelem  után  feladtam. 
Magányosnak  éreztem  magam,  és  nem  volt  lelki 
vezetőm,  akivel  a  problémáimat  megosztha�am 
volna,  aki  útbaigazítást  ado�  volna.  Ezért  jö�em 
Fogarasi  Gábor  gyülekezetébe,  ahol  mindezt  újra 
megtaláltam.  Akkor  éreztem  ezt  igazán  kibontakozni, 
amikor a Forrás gyülekezet csatlakozo� hozzánk, és az 
új  zenei  szolgálat  szárnyakra  kapo�  Géczy  Ka� 
vezetésétől. I� is presbiter le�em, de csak a há�érből 
végeztem  ezt  a  szolgálatot,  emelle�  az  i�úság  ak�v 
tagja  voltam.  Örömmel  emlékszem  vissza  a  nyári 
táborokra,  ahol  Szilveszter  és  Julcsi,  Emese  és  Laci 
egymásra találtak. 

Ka�!  Az  utolsó  kérdésem  az,  hogy  mit  jelent 
számodra Édesanyának lenni?

Rendkívül  nagy  öröm  volt  Anita  érkezésének  híre, 
születése 42 éves koromban. Aki későn le� édesanya, 

tudja, hogy ez mekkora dolog. Olyan életet éltem, amit nem 
tanultam,  de  nagyon  hamar  beleszere�em.  A  Gyermekbe 
éppúgy,  mint  az  Apjába,  és  minden  percet  kincsként  élek 
meg, amit Velük tölthetek. 
Az éle�ormaváltás  lelassíto�,  sok mindenből kimozdíto�, a 
napi  ritmusból  is.  Isten  egy  idő  után  éhséget  ado�  a 
szívembe, mert csak ritkán olvastam az Igét. Visszavezete� a 
napi  bibliaolvasáshoz,  aminek  nagyon  örülök.  Egy  kétezer 
fős  faluban élek,  ami nyugodt, békés a nagyvárosi  forgatag 
után.  Tele  van  programmal,  pezseg  az  élet,  és  mégis 
nyugodt,  barátságos.  Ráadásul  a  dunapar�  séták, 
strandolások fantasz�kusak. Olyan, mintha öt éve nyaralnék.

Örömmel  veszem,  ha  emelle�  eljutok  Újpalotára  a 
gyülekezetbe  és megismerhetek  embereket,  akik  az  utóbbi 
években csatlakoztak hozzánk. Mindig jó hazamenni olyanok 
közé, akik örömmel várnak.
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Beszámoló 

Sámuel ifi  tábor  2019.

Hogyan tarthatja �sztán életútját az i�ú? Úgy, hogy 
megtartja Igédet.

Ez  volt  a  vezérgondolata  az  idei  Sámuel‐ifis  Tábornak, 

amelyet  augusztus  21‐25  közö�  tarto�unk  Velencén,  a 

Timóteus  Házban.  Igyekeztünk  körbejárni,  mit  is  jelent 

megtartani  az  Igét  a  hétköznapokban  –  erről  szóltak  a 

délelő�  elcsendesedéseink  –  és  megvizsgáltuk  az  élet 

néhány  területét:  munka,  pénz,  emberi,  kapcsolatok  – 

amelyekről a Példabeszédek könyve és a Biblia más részei 

útmutatást  adnak,  ám  mi  az  ifin  és  a  legtöbb 

gyülekezetben  –  nem  sokat  foglalkoztunk.  Hogyan 

kerülhetjük  el  a  csapdákat  (ezt  jelen�  �sztán  tartani  az 

utunkat)  és  hogyan  élhetünk  Istennek  kedves  módon, 

kegyelemben? Vasárnap pedig  lehetőséget kaptam, hogy 

igét  hirdessek  a  helyi  református  gyülekezetben,  ahol  az 

Ige Lukács evangéliumából Zákeus  története volt. Ő nem 

tudta  �sztán  tartani  életét,  hiszen  ismerten  korrupt 

vámszedők  vezetője  volt,  a  gyülekeze�ől  pedig  elszakadt. 

De ha Jézus arra jár és megszólít, bármi megváltozhat.

Korábbi  táboraink  mozgalmas,  kirándulós,  vadregényes 

programra  sikerültek. Most  azonban  a  tó  vonzásában  egy 

sokkal  kényelmesebb  néhány  napot  tölthe�ünk  el.  Egy 

kisebb  túrát  te�ünk  a  közeli  Nadapra,  ahol  Magyarország 

szintezési  ősjegye  található.  Gyönyörködtünk  a  különleges 

látványban,  ami  az  o�ani  dombtetőről  talán  sokaknak 

ismerős lehet, és útba ejte�ük a Bence‐hegyet, ahonnan a 

tóra nyílik nagyszerű kilátás.

Hálásak  vagyunk,  hogy  Bendegúz  is  épp  o�hon  volt 

ezekben  a  napokban. Ő  az  a  fiatalember,  akit  talán  sokan 

ismerhetnek  is  a  gyülekezetből,  ám  a  tanév  során  mindig 

nagyon  elfoglalt,  ezért  az  i�úsági  órákra  nem  tud  eljönni. 

Most  azonban  családjával  együ�  vendégül  láto�  minket 

egy  finom  bográcsvacsorára.  Ezen  az  emlékezetes  estén 

fogalmazódo�  meg  bennem,  visszatekintve  az  elmúlt 

évekre, hogy amikor 2014‐ben először vi�em el a csoportot 

néhány  napra,  még  gyermekek  kezét  próbáltuk  fogni. 

Immár a társaság majdnem fele nagykorú, önmagáért felel. 

Voltak néhányan, akik talán csak 1‐2 hónappal fiatalabbak a 

társaiknál, éppen nem töltö�ék be a 18‐at. Bizony, ez már 

nem  „kis  ifi”.  Ha  Isten  megsegít  minket,  jövő  évben  egy 

felnő�  tábor  szerveződik  majd,  talán  néhány  gyermekkel 

kiegészülve.  A  programokat  már  nem  „Feri  bácsi”,  „Bogi 

néni” találja ki, hanem mi, felnő�ek, együ� szervezzük. 
Addig  is  nagyon  köszönjük  a  testvérek  szeretetét, 

imádságát  és  a  gyülekezetből  érkező  sokféle  támogatást. 

Ezúton  tolmácsoljuk  a  Velencei  Református  Gyülekezet 

szerete�eljes  köszöntését  is,  amelyet  Pápai  Szabó  György 

lelkipásztor bízo� rám.

Kozma Ferenc
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Gyülekezeti nyári tábor 

Lakitelek  2019.

Az  Újpalotai  Református  Egyházközség  2019.  július  5. 

és július 9. napja közö� tarto�a hetedik családos nyári 

táborát  Lakitelken.  Az  idei  tábor  igéje  a  „Szolgáljatok 

az Úrnak örömmel!”  (100 . Zsoltár 2 . vers) volt. 

Az  eddigi  szokásoknak megfelelően  a  napok  az  alábbi 

keretek  közö�  zajlo�ak:  8:30  reggeli,  10:00‐11:30 

reggeli áhítat, 12:30 ebéd, ezt követően egy hosszabb 

szabad  program,  18:00  vacsora,  19:00  es�  tanítás. 

Összesen  négy  reggeli  áhítat  volt,  ezeknek  a  témái  a 

következők voltak: szombaton a Messiás szolgálata (Ézsaiás 

könyve  42,  1‐9;  50,  4‐10;  51,  1‐6;  52,  13‐15.),  vasárnap  a 

Szolgálat  lelkisége  (János  evangéliuma  13,  1‐17.  10:00  – 

11:30), hé�őn a Tanítvány szolgálta (Máté evangéliuma 10, 

1‐42.),  végül  kedden  a  Gyülekezet  szolgálata 

(Efézusbeliekhez írt levél 4, 1‐16.).  Az es� tanítások pedig a 

következő  témákat ölelték  fel: pénteken a Szolgálat bibliai 

értelmezése  (Máté  evangéliuma  25,  14‐30;  31‐46.), 

szombaton  az  Isten�sztele�  szolgálat  (I.  Korintus  14,  26. 

Apostolok  cselekedetei  2,  41‐42.),  vasárnap  a  Gyógyítás 

szolgálata  (Jakab  levele  5,  13‐20.  19:00),  hé�őn  pedig  a 

Generációk  és  a  szolgálat  (Titushoz  írt  levél  1,  5‐9. 

Apostolok cselekedetei 20, 28. 20:30). 

Két napon volt az es� tanítás után különleges program, az 

egyik  a  szombat  es�  imaest  volt,  a másik  pedig  az  utolsó 

es�  közös  éneklés,  ami  a  személyes  kedvenc  lakitelki 

programom:  ilyenkor  mindenki  szabadon  kérhe�  kedvenc 

énekét,  és  Géczy  Ka�  kimeríthetetlen  tudásának 

köszönhetően  egészen  régi,  és  sokunk  számára  már  alig 

ismert dalokat is éneklünk, sokszor egy évben csak egyszer, 

i�, Lakitelken.  

A  szabadidőben  strandoltunk,  beszélge�ünk,  létrejö�ek 

spontán  imacsoportok,  egy  csoport  Nagy  Zoli  vezetésével 

pedig  egyik  nap  megnézte  a  szarvasi  Mini  Magyarország 

make�parkot,  és  persze  nem  maradtak  el  az  es� 
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Vasárnapi Isten�sztelet: Vasárnap délelő� 10 órakor.

Úrvacsorás Isten�sztelet: minden hónap utolsó 

vasárnapján.

Beszélgetések a hitről és a Bibliáról: Kedd 18:00‐kor. 

Fiatal felnő�ek bibliaórája: Szerda 19:00‐kor.

Sámuel i�úsági bibliaóra: Csütörtök 18:00‐kor.

Gyülekeze� bibliaóra: Péntek 17:00‐kor.

pókerezések  sem.  Én  hiányoltam  a  korábban  olyan  jó 

hangulatú közös röpizést és focizást. 

Aki  még  nem  volt  a  lakitelki  táborban,  azt  csak  bíztatni 

tudom,  hiszen  gyönyörű  környezetben,  felújíto� 

épületekben,  Gábornak  köszönhetően  mindig  színvonalas 

tanításokat  hallhatunk,  és  i�  végre  lehetőség  van  a 

hosszabb  beszélgetésekre  egymással,  és  persze  a  közös 

együ�lét örömére.

Sápi Kinga

Állandó alkalmak

Az újság összeállítója és kiadója : Orbán Dániel

Szerkesztő: Megyeri József

Nyomda: Aktaprint Bt




