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Mi történt Kunfehértón? Egyházközségünk az ottani gyermek-és ifjúsági táborban 

tartotta meg szokásos nyári hittantáborát július 6. és 11. között. 59 gyermek, 10 felnőtt, és 

három német vendég. Ilyen sokan még nem táboroztunk együtt, ami azt jelzi, hogy továbbra 

is „nyerő” a református hittantábor!  

Természetesen mindig valamilyen bibliai téma adja meg a szűk egy hetes együttlétünk 

kereteit. Az idén Jézusnak a pénzzel kapcsolatos példázatai szolgáltatták a vezérfonalat. 

Ahogyan az lenni szokott, messze többről szólnak ezek a példázatok, mint pusztán a pénz. 

Természetesen az anyagiakhoz való hozzáállás és ennek kérdései is rendkívül fontosak 

világunkban, hisz mindenki pénzből él. Azonban Jézus az ehhez való helyes viszonyulásról 

tanította tanítványait, ahogyan mi is a négy csoportra osztott gyerekeket. Mégis túlmutatnak 

ezek a történetek a materiális dolgokon, és mi ezt is gyermekeink szívére kötöttük.  

A tálentumok példázata a business-en túl arról is szól, hogy a Teremtő Isten 

mindenkinek ad valamihez tehetséget, sőt, még az is, aki csak egy kevés tehetséget kap, 

igazából rengeteget kap Istentől, amelyet kamatoztatnunk kell. Ezzel nem csak a saját 

életünket gazdagítjuk, hanem általában az életet is, és természetesen dicsőséget szerzünk 

Urunk nevének. Beszéltünk az adósság elengedéséről is, azaz a megbocsátásról az adós szolga 

példázata kapcsán. Rengeteggel tartozunk Istennek, Aki elengedi tartozásunkat, és ezért 

nekünk is el kell engednünk embertársaink tartozását, azaz meg kell bocsátanunk nekik. Az 

adózás kérdése is terítéken volt, ahol kiderült, hogy mi Isten gyermekei vagyunk, szabadok 

vagyunk, azonban ebben a világban élünk, és ezért teljesítjük a világ felé való 

kötelezettségeinket is. Szép történet az elveszett drahma, pénz története, melyben világosan 

látszik, hogy Isten „tűvé tesz” mindent az elveszett életű ember után, keresi, és ha megtalálja, 

akkor kimondhatatlanul örül. Számozott „remeki vagyunk a bölcs Istennek”, Aki számára 

minden egyes ember ugyanolyan fontos. Az özvegyasszony templomi adakozása, pedig, 

csodálatosan tárta elénk, hogy a keresztyénség ott kezdődik, amikor gyakorlatba átültetjük a 

hallottakat, és elég bátrak vagyunk ahhoz, hogy az egész életünket Istenre bízzuk. Aki 

Istennek ad először (pénzt, energiát, időt, odaszánást stb.), az valóban megtapasztalja 

gondviselését, és azt, hogy mindezeket megsokszorozva kapja vissza.  

Rendkívül értékes tanításokat hallhattak gyermekeink! Egy tábor soha nem igazi tábor 

a rekreáció, azaz a pihenés és szórakozás nélkül. Ebben is volt bőven részünk, hisz a fürdés, 

lovaglás, lovaskocsikázás, teniszezés, íjászkodás, ki mit tud, kézműveskedés, sport, disco, 

és egyéb vidámságok valóban aktív pihenést hoztak számunkra. Még a foci vb is belefért 

kereteinkbe, német vendéglányaink nagy örömére. Az étkezésről nem szükséges 

különösöbben szólnom, mert aki volt már velünk táborozni, az ismeri „konyhánkat”, és e 

sorok olvastán máris megéhezett…!  

Egy szóval ismét szuper volt, ismét áldásos volt, ismét Istenünk dicsőségére 

szolgált! Köszönjük Urunk! 


