
1 
 

Menj el békével – Csendes hétvége a Hatzic 

tónál 

Sok előkészület, háttérmunka, izgalom előzte meg a 

vancouveri Első Magyar Református Egyház 
augusztus 25-27-ei első keresztény csendes 
hétvégéjét, amely újszerű kezdeményezés. Máskor 
is voltunk már együtt nyári táborban a 
gyermekeinkkel, de többnyire csak nap közben és a 
magyar iskolával közösen. Ebben az évben azonban 
úgy gondoltuk, hogy kilenc csendesnapi rendezvény 
után megérett már a gyülekezetünk arra, hogy távol 
az otthonunktól is eltöltsünk pár napot Isten igéje 

körül. Így esett a választásunk – több  helyszín megnézése után – a missioni, Hatzic tó partján lévő Luther Camp-
re. Jobb, szebb és alkalmasabb 
helyet nem is találhattunk volna, 
köszönet érte Madari Évának, aki 
ajánlotta! Végre kialakult a 
program, megvoltak a szolgálók 
és a témánk is.  

Az áhitatok és a csoportos 
beszélgetések Naamán történetét 
dolgozták fel a 2Királyok 5:1-19-
ig, melyeknek összefoglaló címe: 
Feketén fehér, utalva a szívünk 
állapotára a megtérésünk előtt és 
után. Az esti tábortűznél Nt. 

Szigeti Miklós  vezette elő a 
témát és tette fel a kérdést a vitéz 
hős, de leprás Naamán példája 
kapcsán: akarunk-e gyógyulni, 

akarjuk-e igazán a változást, akarunk-e szabadulni a bűn és a kárhozat rabságából? 
A további napokon arra kerestük a választ, hogy mit tanulhatunk a szereplőktől, van-e üzenete a történetnek a 

mai kor embere számára. Arra jutottunk, hogy Isten szeretete ma is ugyanúgy hív, terelget bennünket, ugyanúgy ad 
segítőket mellénk az úton, és ugyanazt jelenti hinni, és ugyanúgy keletkeznek akadályok a hit útjában, mint Kr. e. 
850 tájékán. Hinni azt jelenti ma is: kipróbálom, megteszem! Isten ma is ingyen kínálja a kegyelmet és ő el is 
vezet a megoldáshoz. Csak el kell fogadni!  

A mi csoportunkban – ahol én vezettem a beszélgetést –  arról is szó esett e rész kapcsán, hogy sokan látják a 

bűnt, de a kegyelmet még nem. Sokan nem merik teljesen megélni azt az új identitásukat, amit Krisztusban 
nyertek, és továbbra is a cselekedetek által akarják kivívni Isten tetszését. Ezért gyakran izzadságszagú a hívők élete 
is. Pedig csak rá kellene hagyatkozni a kegyelemre, ami nem hogy nem ér véget a keresztnél, hanem ott kezdődik és 
egész életünkben olyan örömteli szabadságot ad, amelyet sehol máshol nem tapasztalhatunk. Éppen ez motivál arra, 
hogy jót cselekedjünk. De bármit cselekszünk, bármit is érjünk el az életben, az csak a külső, és lehet, hogy kár és 
szemét Isten előtt, mert Isten a szíveket vizsgálja, nem a cselekedeteket!  
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Fürödj meg és megtisztulsz! – mondta Elizeus próféta Naamánnak. Ilyen egyszerű, talán túlságosan is, ezért 
nem hiszik el. Naamán megtette, megtisztult a leprától és ez mindenre elég volt. Számomra ez a legnagyobb üzenet. 
Mi is megtisztulhatunk Jézus Krisztus vérében és letehetjük az életünket az Atya kezébe, aki az Ő Szentlelke által 
kiárasztja ránk kegyelmét, mert semmire nem vágyik jobban, mint hogy ezt az ajándékot átadja nekünk, és azt 
mondja: “Menj el békével”, azaz mostantól maradj mindig kapcsolatban Velem.  

 

  
 

Csodálatos három napot töltöttünk együtt, jó aránnyal kialakítva a lelki és a testi felüdülésre szánt időt. 
Nagyszerűen beleillett a bábeőadás a programba, amelyet mi felnőttek is élveztünk, az íjászatban és a vizi 
sportokban is kipróbálhattuk magunkat. A napimádók is kedvükre sütkérezhettek. A gyermekekfoglalkozások is jól 
sikerültek, az étel bőséges és nagyon finom volt. A szobák tökéletesen megfeleltek a célnak. 
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Azzal a reménnyel távoztunk, hogy mélyültek az emberi kapcsolataink egymással és Isten ezen a táboron 

keresztül is tanított bennünket egymást szeretetben elhordozni. Bízunk 
benne, hogy nemes, áldott együttlét volt és jövőre még többen leszünk.  

 

   
 
Köszönet a szervezőknek, szolgálóknak (Dolp Andrea, Dobosné 

Jávor Andrea, Madari Éva, Madari Miklós, Mészáros Margit, Orbán 
László, Orbán Melinda, Szigeti Márta, Szőke Szabolcs, Válóczy Zsuzsi, Kollár/Csontos Anita,  Csontos Zoltán)! 
Még hátra van a kiértékelés a szervezők részéről, amit a jövő héten meg is teszünk. Jó néhány tapasztalatot 
összegyűjtöttünk a jelentkezés módjáról, a témaválasztásról, a programok közötti szünetekről, a 
csoportbeszélésekről, amiket a jövőben igyekszünk hasznosítani.  

 

Dr. Mészáros Margit 
 


