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Ezen a helyen "született" 18 éve a Többgenerációs Nagytáborunk, Füzérradványban
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Kiscsoportos beszélgetés – Otniél ifi 

Többgenerációs nagytáborunkat 396 fő 
(hétvégére 420), köztük 78 első táborozó 
részvételével tartottuk Sátoraljaújhelyen. 
A bölcsődések, óvodások, hittanosok, 160 
ifi s, szülők, nagy- és dédszülőkből álló 
tábor átlagéletkora 30,3 év volt. A legfi a-
talabb 2,5 hónapos, a legidősebb 90 éves 
volt. A tábor lakóinak 54,7 %-a 25 évesnél 
fi atalabb volt. A bölcsődéseken kívül 23 
bibliakörben beszélgettünk.
A hét címe: „Többé ne legyünk kiskorú-
ak” (Ef 4,14), avagy: A többgenerációs 
tábor 18 éves. Esténként Dávid és Sala-
mon története által szólt az ige.
Az idei 8 fővel 181-re emelkedett a „csup-
ros atyafi ak” (tizedszer táborozók) száma.
Táborozásunk 11 millió forintba került, 
amely nagyrészt a részvételi díjakból gyűlt 
össze. Missziós  és szociális okból 100 fő 
kapott támogatást tagjaink céladományá-
ból és a „Nagyerdei Egyházközségért” 
Alapítványtól.
A mostani és a következő számokban kö-
zölt beszámolókból remélhetőleg kitűnik, 
hogy érdemes volt imádkozni, sok fi zikai, 
szellemi munkát és anyagiakat áldozni 
ezért a gyülekezetet építő hétért.

Püski Lajos lelkész

Adatok Beszélgetésvezetés
A kiscsoportos alkalmakra egy ifi vezető 
is előre, nagy gonddal és odafi gyeléssel 
készül. Végiggondolja, hogy mi az, amit 
el kell majd mondania például a nagy-
korúságról, a hitbeli fejlődésről, a bel-
ső harcokról, valamint sokszor arról is, 
hogy „könyörgök, szállj már le onnan”, 
„ülj le” és „nem, az úgy nem számít ülés-
nek, ha a fejed a cipődnél van”. Sokszor 
az is megfordul a fejében, hogy a csoport 
vajon hogyan fog reagálni olyan témák-
ra, mint például egyházunk nagykorúsá-
ga és szerepe nemzetünk életében. („És 
kaja mikor lesz már?”)

Azonban az idei táborban is rá kellett jön-
nöm, hogy az ifi vezető felkészültsége bár 
fontos, de mennyire kis töredéke annak, 
ami egy kiscsoportos beszélgetés alaku-
lását meghatározza. Sokszor valóban az 
előzetes elképzelés szerint zajlik, néha 
viszont éppen ellenkezőleg. Szerepet 
játszhat ebben az is, hogy a csoport pil-
lanatnyilag mennyire kipihent és meny-
nyire fogékony egy adott témára, vagy a 
tagok egyéni élethelyzete, amelybe egy 
ifi vezető igyekezete ellenére is csak kor-
látozott bepillantást nyerhet. Mindezek 
felett azonban a legdöbbenetesebb azt 
megtapasztalni újra és újra, hogy ezeket 
a beszélgetéseket tényleg Isten alakít-
ja. Ő tudhatja csak, hogy kinek melyik 
gondolat jelenthet sokat, ő irányít minket 
néha olyan témák felé, amelyek eszembe 
sem jutottak volna.
Számomra azért élmény minden kiscso-
portos beszélgetés, mert mindig meg-
lepődöm, mennyit tanulhatok a csoport 
tagjaitól, a vezetőtársamtól és magától 
Istentől.

Hodossi Nóra
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Először táborban
Nyár. A szóról eddig a pihenés, nyaralás, 
strand jutott eszünkbe. Idén azonban 
bővült az asszociációink sora a tábor 
kifejezéssel. Ugyanis most vettünk részt 
először családostól a többgenerációs 
nagytáborban.
Nagyon jól éreztük magunkat valameny-
nyien. Rájöttünk, hogy találó a többge-
nerációs kifejezés. 8 és 13 éves lányaink 
hamar beilleszkedtek és barátnőkre leltek. 
Az esti áhítathoz való utat rendszeresen 
baráti körük társaságában akarták meg-
tenni. Nagyon szeretjük a hegyeket, az 
erdei sétákat, és a lányom allergiája miatt 
igyekszünk tiszta levegőjű helyen pihen-
ni. A Várhegy ideális volt, mert a levegő 
friss, és az üdülő tényleg jól felkészült 
ennyi ember elszállásolására. A táborozó 
csapat igényeit maximálisan szem előtt 
tartották, mind a programok, mind az 
ellátás szintjén. A kilátás gyönyörű a 
hegyről. A színes programok kavalkádja 
– bábszínház, rajzverseny, filmvetítés, 
medencézés, kreatív műhely, teaház, elő-
adások azt eredményezték, hogy hamar 

elrepült a hét. A délelőtt mindig rohant, a 
reggeli utáni daltanulások során sok szép 
új, és már ismert éneket dalolva jó volt az 
Istent jóságáért dicsőíteni. Egész napra 
feltöltődtünk. A tábori zenekar fi ataljait 
dicséret illeti, igazán ügyesen és tiszteletre 
méltóan végezték el ezt a feladatot. Hála 
érte az Úrnak és a fi ataloknak!
Meglepődve vettem észre, hogy míg itthon 
a gyermekeim bizonyos ennivalókat nem 
esznek meg, ott mindent jóízűen elfo-
gyasztottak. Az ennivaló mennyiségileg, 
és minőségileg is kifogástalan volt. Ag-
gódtam is, nehogy felszedjünk pár kilót, 
de az esti séta a templomig megfelelő kon-
dicionáló tornának bizonyult. Nagyon jó 
helyen van a „Fagyisziget”, biztos vagyok 
benne, hogy a táborlakók szükségleteire is 
gondolt az Úr, amikor oda helyezte, arra a 
bizonyos sarokra, amely éppen útba esik 
a templomhoz menet.
A délelőtti foglalkozásokon a kiskö-
zösségek jól összekovácsolódtak, erről 
bizonyságot is tettek a szombati Tábor-
gyertya műsorában. Az estét bearanyozta 
a Kisóvodások műsora. Még most is ne-

vetve emlegetjük 
itthon, ahogyan 
a Csillagocskák 
és a Felhőcskék 
teljesen összeka-
varodva egymást 
ölelgették.
Kedves testvé-
reim, azt mon-
dom mindenki-
nek, hogy jövőre 
is „…gyertek, 
menjünk a hegy-
re…”

Boross Judit

Témafelvezetés
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A gyülekezeti tábor napirendjéhez elen-
gedhetetlenül hozzátartozik az esti áhí-
tat, amelynek a helyszínből eredően kü-
lön varázsa van. Napközben, a délelőtti 
csoportbeszélgetést követően számtalan 
program, előadás, játék, sport, egyéb 
szórakozás kínálkozik. Ezek után jólesik 
esténként a közös elcsendesedés. Tábor-
helyünktől, bő félórás sétaút vezet le a 
városba, ahol „igazi”, szép régi templom 
vár bennünket, hála a sátoraljaújhelyi 
református gyülekezetnek. A gyaloglás 
igazán jó alkalom a beszélgetésre, vagy 
épp a magányos gondolkodásra a tá-
bor nyüzsgése után. És jó megérkezni a 
templom hűvösébe is. Figyelni az áhíta-
tot vezető csoportokra, hallgatni a testvé-
rek bizonyságtételét. Azáltal, hogy együtt 
töltjük a napjainkat, sokszor olyan közel 
kerülünk egymáshoz, hogy elegendő erőt 
tudunk meríteni testvéreink szeretetéből 
a  szolgálathoz. A bátortalanságot, bi-
zonytalanságot legyőzi a csoporttársak 
biztatása. Évek múltával is pontosan em-
lékszem jó néhány ilyen estére. Az ott 
átéltekből sokan kaptunk megújuló, mé-
lyebbre gyökerező hitet.

És az énekek…   A tábori énekfüzetbe 
évente friss, igényes válogatás kerül,  
a táborozók pedig örömmel tanulják 
az új énekeket. Az áhítat végén a 
gyermekek is sorban kérik kedvenceiket, 
és a nagyobbak sem restellnek beállni 
közéjük. Végül felhangzik az „Ó, terjeszd 
ki, Jézusom, oltalmazó szárnyad”, amely 
olyan gyönyörű, hogy utána már csak 
a csend esik jól. A leszálló este és a 
szentjánosbogarak kis lámpása kísér fel 
bennünket a visszaúton a táborig.

Győriné Tóth Edit 

Csoportbeszélgetések Esti áhítat
A bűvös 18. Amikor a fi atalból hirtelen 
„felnőtt” lesz. Új jogokat kap. Nagyko-
rúvá válik. De mivel is jár pontosan ez 
az egész? 
A különböző generációk alkotta csopor-
tok más és más szemszögből vizsgálták 
a témát. Az ovisok és a hittanosok álta-
lában az élet nagyobb szakaszait jelölték 
meg, és megbeszélték az ezzel járó vál-
tozásokat. 
Az ifi sek a döntésekről és azok követ-
kezményeiről, az ezzel járó felelősségről 
beszélgettek többnyire. Az idősebb cso-
portok, melyeket már felnőttek alkottak, 
saját tapasztalataikat oszthatták meg egy-
mással.
Mindenkinek mást jelentettek a csoport-
beszélgetések. A kisebbeknek a távoli 
jövőt, a valamikori álmok és a család va-
lóra válását jelentették. 
Az ifi seknek egy közeli eseményt, mely 
már ott lebeg a láthatáron. 
A 18 év felettieknek emlékeket és tapasz-
talatokat, amelyek nagyobb mérföldkö-
vek lehetnek. 
Mégis, az az érzése az embernek, hogy 
a kor, az évek száma nem minden. A 
nagykorúság és a felnőtté válás más je-
lentéssel bír, a nagykorúak nem válnak 
azonnal felnőtté. Ez egy folyamat, ame-
lyen mindannyiunknak át kell esni. A fe-
lelősséget és a helyes döntéseket pedig az 
élet során Istennel együtt tudjuk vállalni 
és meghozni, az Ő segítsége kell ahhoz, 
hogy ez vigyen minket előre. Ehhez út-
mutató számunkra a Biblia és benne Jé-
zus szavai és tanításai a helyes élethez. 
Kérjük Isten segítségét a felelősségteljes 
élethez, melyben szeretetben segíthetjük 
felebarátainkat és testvéreinket.

Kósa Anna
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Gondolatok 18 gyülekezeti táborról
Az első gyülekezeti táborba, Füzérrad-
ványba, a családommal úgy jelentkez-
tünk, hogy még nem voltak „táborozási” 
tapasztalataink. Érkezésünk után az első 
dolog, ami megfogott, a feltétel nélküli 
szeretet volt, nem csupán azok részéről, 
akiket már régebben is ismertem. Talán 
ez volt az első olyan alkalom, ahol több 
olyan testvérünkkel volt alkalmunk meg-
ismerkedni, akikkel addig csak köszönő 
viszonyban voltunk. Az első tábor élmé-
nyei az egész évet végigkísérték a szemé-
lyes és bibliaköri beszélgetésekben, és a 
füzérradványi tábor zárónapjától kezdve 
vártuk a következőt.
Telkibányára már az elkötelezett, bennfen-
tes táborlakó magabiztosságával mentünk, 
ahol a közösség újabb áldásait tapasztaltuk 
meg abban, ahogy akkor óvodáskorú lá-
nyaimat a nagyobb ifi sek óvták, vigyáztak 
rájuk.
Az első sátoraljaújhelyi táborban már nem 
az év közbeni bibliakörünkkel voltunk 
együtt. Most is emlékszem arra a rácsodál-
kozásomra, hogy egy adott témát milyen 
sokféleképpen lehet látni, értelmezni, 
és ha a véleményünket megosztjuk egy-
mással, az mennyire gazdagítja, szélesíti 
mindegyikünk látókörét.
Csoporttagként és csoportvezetőként is 
számomra a délelőtti beszélgetések jelen-
tik a nap legfontosabb részét. A csoportbe-
szélgetések során mindig csodaként élem 
meg azt, hogy a hétfő délutáni bemutat-
kozások után, kedden délelőtt úgy tudunk 
a hét témájáról beszélgetni, az életünkből 
vett személyes példákkal alátámasztva, 
bízva egymásban, mintha már több éve 
ismernénk egymást. Többen egy-egy 
ilyen beszélgetés során, ilyen légkörben 
kaptunk választ az életünket érintő, régóta 

megválaszolatlan kérdéseinkre.
A délutáni programok is a közösség for-
málását szolgálják kötetlenebb formában. 
A tematikus előadásokon, sportrendez-
vények vagy kirándulások és vetélkedők 
szervezése során ismertem meg több 
testvérem érdeklődési körét, kiemelkedő 
képességeit, ismereteit.
Egy közösség többek között akkor élő, ha 
tagjai ismerik egymást. A 18. éve működő 
többgenerációs gyülekezeti táborunk ezt 
nagyon hatékonyan erősíti azzal, hogy tá-
vol a hétköznapok zajától odaszánunk egy 
hetet arra, hogy a hét témáján keresztül, a 
Lélek vezetésére bízva magunkat, tudunk 
egymásra fi gyelni.

Kerti Péter

Reggeli ébresztés

Táborgyertyán
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Hangosítás
A korábbi években a tábori hangosítást 
kölcsönzött eszközökkel oldottuk meg, 
de az idén erre már nem volt lehetőség. 
A tábor előtti héten sikerült megvásárolni 
a hangosítás elemeit, most „már csak” 
üzemeltetni kellett, ugyanis a korábbi 
táborok hangosítását végzők az idén csak 
később tudtak csatlakozni a táborhoz, 
illetve családi okokból nem tudtak annyi 
szolgálatot vállalni. 
Beindult a gyors toborzás, így a tábor 
megnyitásakor már voltak fi atal és régebb 
óta fi atal technikusok, akik közül csak né-
hánynak volt tapasztalata a hangosításban, 
de ilyen készülékekkel még senki sem 
dolgozott. A technikusok lelkesedése és 
a zenészek türelme segítette a felmerülő 
problémák megoldását. 
A táborban a napok előrehaladtával  a 
technikusi csapat létszámban és elméleti 
ismeretben, gyakorlati tapasztalatokban 
is gyarapodott. 
A hangosító berendezés megvásárlásával a 
gyülekezetünk nemcsak egy új eszközzel 
gyarapodott, hanem egy újabb szolgálati 
területtel is bővült, ahova szeretettel vár-
juk a jelentkezőket.

Máté Sándor

1. általános jelentés Évközben havon-
kénti gyülekezeti alkalom, mely egy fi lm 
megtekintését, az általa felvetett kérdések 
megbeszélését és a kettő között némi süte-
mény- és teafogyasztást foglalja magába.
2. speciális jelentés Az előbbi sátoraljaúj-
helyi válfaja, melyben a tábor témájához 
igazodó fi lmek vetítésére és az azokról 
való beszélgetésre kerül sor, sajnálatos 
módon sütemény és tea nélkül. Idén két 
alkotást láthattak az érdeklődők: A visz-
szatérés egy ellentmondásos apa–gyer-
mek kapcsolatot mutat be, míg A fi ú című 
négyperces rövidfi lm Krisztus születését 
gondolja újra jelenkori körülmények 
közé helyezve a bibliai eseményeket. 
Mint a fi lmklub vezetője jelezte, utóbbi 
alkalmon történelmi fordulópontot jelen-
tett, hogy első ízben fordult elő a vetített 
fi lm kétszeri megtekintése. A Filmklub 
tökéletesen megfelel a többgenerációs 
tábor célkitűzéseinek, amennyiben a fi l-
mekhez kapcsolódva különböző korosz-
tályok és tábori csoportok tagjai együtt 
elmélkedve, egymást jobban megismer-
ve és a másik gondolatai által (is) épülve 
beszélgetnek mindennapi kihívásokról, 
emberi kapcsolatokról és a keresztyén 
életvitelről.

Baranyai Norbert

Filmklub

ZenekarEsti áhítaton
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Ifisnek lenni
2008-ban egy vándor új kalandra indult, 
amitől nem tudta, hogy mit várjon. Bár 
nagyon tetszett neki a Sátoraljaújhelyen 
eltöltött egy hét, valahogy mégsem érez-
te úgy, hogy az életében fontos szerepet 
tölthetne be az ifi  közössége, ezért úgy 
döntött, külön utakon fog járni.
Öt év elteltével bizony rájött, hogy va-
lami hiányzik az életéből, de még maga 
sem tudta, hogy mi az. Azonban Isten 
hívó szavára ismét ellátogatott Sátoralja-
újhelyre, ahol újra találkozott az ifi s tár-
saival és új embereket ismerhetett meg. 
Ez az egy hét rádöbbentette arra, hogy mi 
hiányzik az életéből. A hitének ápolása és 
gyarapítása.
Egy dolog jár a vándor fejében: nem érti, 
hogy ezelőtt öt esztendeje miért döntött 
úgy, hogy különválik ettől a társaságtól. 
Talán nem volt elég érett ahhoz, hogy 
jobban megbecsülje? Valószínűleg így 
volt, de akárhányszor visszagondol erre, 
ostobának érzi magát.
Ahogy az idei tábor jelmondata is szólt, 
„Ne legyünk többé kiskorúak!”, a vándor 
is úgy érzi, hogy elindult a nagykorúság 
felé azzal a döntésével, hogy életében 
az ifi  állandó szerepet kell betöltsön, s a 
hitében az ifi vel együtt kell fejlődnie.

Vasas Dávid Sándor

Hangszerekkel
A hosszas tábori előkészületbe a tábori 
zenekar próbái is beletartoznak. Kivá-
lasztjuk az új énekeket, megtanuljuk és 
a régieket is gyakoroljuk. Amikor a tá-
borban egy új éneket kell megtanítanunk 
– be kell vallanunk őszintén – kicsit iz-
gulunk. Vajon tetszeni fog-e a gyüleke-
zetnek, meg tudják-e tanulni, vajon túl 
sokszor, vagy inkább  túl kevésszer is-
mételjük? A gyülekezet nagyon jól tudja 
leplezni, ha tetszik neki egy új ének, de 
már rájöttünk, hogy ez csak a koncent-
rálás jele! Mindenki követi a szöveget, 
fi gyeli a kottát..., és az eredmény egy 
egységesen szóló, hatalmas erejű kórus-
mű lesz. Végignézünk a gyülekezeten, és 
borzongató érzés, amikor csodálatosan 
szól az ének. Ilyenkor nem akarjuk abba-
hagyni a zenélést.
Amellett, hogy jól megtanuljuk az éneke-
ket, összehozzuk a különböző hangsze-
reket, nehéz feladat az egyensúly meg-
találása a stílusok között. Igyekeztünk a 
gyermekektől az idősekig mindenkinek 
a kedvére lenni. Emellett a szöveg és az 
összhangzás igényességére is oda kell 
fi gyelni. Az utóbbiban nagy segítséget 
nyújtott számunkra az új hangosító be-
rendezés.
Az idei táborban az ifi s énekek voltak 
előtérben, hiszen a fekete énekesköny-
vi énekeket nekünk, ezekkel a hangsze-
rekkel jól eljátszani, kihívást jelentett. 
Ennek ellenére is csak hálás és elismerő 
szavakat kaptunk a gyülekezettől. Sze-
retnénk, ha a jövőben ezekkel a kihívá-
sokkal is meg tudnánk küzdeni. Azt hi-
szem mindenki nevében elmondhatjuk, 
hogy ebben a gyülekezetben a zenélés 
csodálatos dolog.

Farkas Erna és Hodossi Máté

                                    Rúben ifi  
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Kisgyermekesként
Idén is táboroztunk. Gyerekekkel, na-
gyobbakkal, kisebbekkel és Isten kegyel-
méből eggyel többen, mint tavaly. Julcsi 
11, Lackó 8, Róza 6 éves, Gergő pedig 
10 hetes volt táborozásunk idején. Így in-
dultunk nyaralni, nyugodt szívvel, mert 
tudtuk, hogy a gyülekezeti nagytábor az 
a hely, ahol sokgyerekes családként fel-
töltődhetünk, pihenhetünk. 
A tábor heti témáját megismerve – „Töb-
bé ne legyünk kiskorúak!” – világossá 
vált, hogy Isten már indulásunkkor mun-
kálkodott, nagyobb gyermekeink ugyan-
is önállóan, busszal utaztak Sátoraljaúj-
helyig. 
Szálláshelyünk kényelmes otthonként 
szolgált, pici babánkat lenyűgözte a lám-
pabúra fényjátéka szobánk mennyeze-
tén, bennünket pedig az ejtett ámulatba, 
ahogy rácsodálkozott a minket körülve-
vő gyönyörű környezetre. A „legfi atalabb 
táborlakó” cím mellé hamarosan meg-
kapta az „Ilyen nyugodt babát még nem 
is láttam!” címet. 
A nagyobbak már ismerősként érkeztek, 
és hamar elfoglalta ki-ki a maga helyét: a 
focipályát, ahol sötétedésig lehet rúgni a 
labdát, a kézműves foglalkozásokat, ahol 
lányaink saját maguk készítettek szebb-
nél szebb ékszereket, a bábszínházat, a 
medencét, a Teaházat. 
A délelőtti csoportfoglalkozások során 
gyerekeink tovább önállósodhattak a 
korosztályuk szerinti külön csoportok-
ban. 
Mi, szülők, kisbabánkkal együtt a kis-
gyermekes házaspárok csoportjában 
beszélgethettünk. Előző három táboro-
zásom idején rendre Lajos „bácsi” cso-
portjába kerültem, aki most kiengedett 
védőszárnyai alól. Nagy ajándék volt 

Kézműves délutánok

„Mert mindenkinek, akinek van, adatik, 
úgyhogy bővelkedni fog…” (Máté 25,29)

Jézus tálentumokról szóló példázata jutott 
eszembe az immár hagyománnyá vált 
tábori kézműves foglalkozások kapcsán. 
Akik vállalták a tevékenységek titkaiba 
való beavatást, mind kaptak néhány 
tálentumot, hogy alkothassanak, és ezt a 
tudásukat szívesen tovább is adták. 
Délutánonként népes csoport gyülekezett 
az ebédlő teraszán, ahol így szólt a kérdés: 
mit készítünk ma? 
Az évek során voltak a munkadarabok 
között képeslapok; könyvjelzők; batikolt, 
nemezelt, bőrből készült tárgyak; ékszerek 
és puha kabalák. 
A legfontosabb, hogy aki szorgos és kitar-
tó munkával sok-sok beszélgetés és neve-
tés közepette alkotta ezeket a remekeket, 
el is vihette. 
Együtt dolgoztunk óvodás kislánnyal, aki 
meglepően pontosan és kitartóan szabta 
papírból az apró részleteket is.
Kisiskolással, aki a beteg nagypapájának 
vitt ajándékot. 
Kreatív kamasszal, aki ékszerkollekciót 
készített magának. 
Fiatal fi úval, aki párját ajándékozta meg 
saját készítésű karkötővel. 
Anyukákkal, akik jó ízléssel megkompo-
nált fülbevalójukban mentek az áhítatra.
„Korábban született” hölgyekkel, akik 
az esti „fellépéshez” fűztek egyforma 
nyakláncot. 

Köszönöm, Uram, hogy lehetőséget adsz 
olyan módon is Téged szolgálni, hogy a 
nekem ajándékozott tudást, örömet szerez-
ve és kapva továbbadhatom másoknak is!

Farkasné Kiss Anikó
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Kisgyermekesként
Ifi vezetőnk az első csoportos alkalommal 
megkérdezte tőlünk, hogy mit várunk et-
től a tábortól. Mindenki válaszolgatott 
a kérdésre: feltöltődést, megerősödést, 
pihenést, jó társaságot stb. Én azt mond-
tam: Itt szeretnék lenni. Persze az ifi  az 
ilyen „hülyeségnek” tűnő kijelentések 
utáni szokásos, szívből jövő, (ki)nevet-
gélős produkcióját mutatta be, a „De 
Kinga, hisz már itt vagy!?” és ehhez ha-
sonló mondatokkal fűszerezve.
A hét témája számunkra, most érettségi-
zettek számára, hát, hogy is fogalmaz-
zak, nem tűnt túl ígéretesnek. Az utóbbi 
időben ugyanis túl sokat hallottunk olyan 
mondatokat, amelyek így kezdődtek: 
„még nem vagy 18, ezért...” és a „már 
18 vagy, ezért...”. Ám teltek-múltak a 
napok, és valahogy a végére, a vasárnapi 
istentiszteleten is elhangzott ige hallatán, 
összeért bennem minden.
A Morzsaszedegetésen ifi vezetőnk ismét 
feltett egy kérdést: Mit kaptunk ettől a 
tábortól? És ekkor én ezt válaszoltam: 
A hét elején kinevettetek, amikor azt 
mondtam, csak itt szeretnék lenni. Most 
először jöttem úgy ide, hogy nem vár-
tam semmit. Eddig mindig volt valami, 
amit vártam (vagy elvártam?!) ettől az 
egy héttől: nagy felismerést, egyértelmű 
útmutatatást, vagy hogy jobbra fordulja-
nak a dolgok. De most nem, most nem 
gondolkoztam azon, hogy mit kellene 
kapnom ettől a tábortól, hisz Valaki ezt 
nálam sokkal jobban tudta. Mint ahogy 
Dávid is vágyott arra, hogy templomot 
építsen az Úrnak, de Ő is megértette, 
hogy fi a, Salamon fogja ezt megtenni.
Nem vártam semmi, de ott voltam, és 
megadatott minden.

Gyuris Adél Kinga

Morzsaszedegetés
számunkra, hogy most hasonló korú, 
helyzetű házaspárokkal ismerkedhettünk 
meg közelebbről. A lelki növekedéssel, 
hitbeli nagykorúsággal kapcsolatos té-
mák értékes beszélgetésekre, tapasztalat-
cserére adtak lehetőséget. 
Lelki táplálékul szolgált, mint mindig, a 
sok közös éneklés, dicsőítés. Felemelő 
érzés hallani, ahogy gyermekeink egész 
nap a tábori énekeket dúdolják. A temp-
lomi esti áhítatok közül az ifi sek bizony-
ságtétele nagy hatással volt ránk, élő 
példát mutattak ezzel a korban hozzájuk 
közel álló gyermekeinknek a hitben já-
ráshoz. 
Nagycsaládként jónéhány otthonról ho-
zott problémával érkeztünk a táborba. Ez 
az a hely, ahol a pihenés és feltöltődés mel-
lett azt a lelki támogatást, törődést és sze-
retetet is megkapjuk, amely nélkül köny-
nyen feladnánk a mindennapi küzdelmet. 

Köszönöm, Uram, hogy idén is együtt tá-
borozhattunk, hogy ehhez a gyülekezet-
hez tartozhatunk, és hogy Te így szeretsz 
bennünket, akkor is, ha időnként még 
mindig kiskorúak vagyunk!

Puy Katalin

Bábszínház
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Különleges táborozás
Különlegességéhez több tényező is hoz-
zájárult. 
Először is az, hogy Sátoraljaújhelyről 
ellátogattunk Füzérradványba, a többge-
nerációs táborunk szülőföldjére. 
Olyan érzést keltett bennem, mint amikor 
sok-sok éves távollét után hazatérhetek 
arra a helyre, ahol születtem. 
Édes borzongás kíséretében csodálatos 
emlékek elevenedtek meg bennem. 
Számomra az az első tábor maga volt a 
Kánaán! 
Két kisgyermekemet egyedül nevelve 
(minden teendő kizárólag rám hárult!) 
jutottam el akkor a táborba. 
Egy héten át nem kellett se bevásárolni, 
se főzni, se mosogatni, sőt, a gyerekek 
felügyelete, elfoglalása is megoldódott. 
Ráadásul lehetőséget kaptam önmagam-
ra figyelni, lelkileg fejlődni, Istenhez 
közelebb jutni. Mindezt óriási csodaként 
éltem meg. 
Jól emlékszem, hogy a hirtelen jött vihar 
a záróest tábortüzét bizony elmosta, és 
még a villanyfényt is eloltotta. Viszont a 
szűk ebédlőbe beszorulva, a szomszédos 
katolikus templom sekrestyéjéből kapott 

gyertyák fényénél és a csomagok mélyé-
ből előkerült hazai süteményeket falatoz-
va, csöndesen énekelve, szívet melengető, 
meghitt együttlétben volt részünk. Innen 
ered a Táborgyertya gyakorlata, és az 
itt átélt szeretetközösség élménye tette 
hagyománnyá évről évre azóta is. Éppen 
ekkor volt a kisebbik fi am 4. születésnap-
ja, így az asztal közepére állított 4 szál 
gyertya számunkra még fontosabbá vált.

A különlegesség másik tényezője, hogy 
Isten kegyelméből mind a 18 táborban 
részt vehettem. Korábban csak mint „fo-
gyasztó” élveztem a tábort, az évek során 
pedig szolgálattevővé is váltam. Sok-sok 
kedves emberrel ismerkedhettem meg. 
Hálás a szívem, hogy Isten közelében élve 
évről-évre itt is növekedhetek hitemben és 
az Ő megismerésében.
Mindegyik alkalommal egyedülállóként, 
társ nélkül, előbb gyerekekkel, majd gye-
rekek nélkül jelentem meg. 
Most azonban egy tábori ismeretség el-
mélyülését követően a kápolnában történt 
csöndes eljegyzés után, menyasszonyként 
tértem haza! Ez volt a harmadik csoda!

Ország Marianna

Kézműves foglalkozáson22. csoport
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Ez volt a 18. gyülekezeti nagytábor témá-
ja és központi fogalma. Már nagyon fi a-
talon tudni véljük, hogy mi a jó benne, és 
mennyit kell még várni rá. („H a felnőtt 
leszek, azt csinálok, amit akarok, és senki 
sem szól majd bele a döntéseimbe.”) Az-
tán a bűvös 18. születésnap környékén jó 
esetben elbizonytalanodunk. Rájövünk, 
hogy mégsem csupán jogi kérdés a fel-
nőttség, és az sem biztos, hogy kényel-
mesebbé, könnyebbé teszi életünket. Ke-
resztyénként megtanultuk Pál apostoltól, 
hogy a nagykorúság nem egyenlő egy bi-
zonyos életkor elérésével. A hívő ember 
számára nem csupán jogi, hanem hitbeli 
kategória is.  (Ef 4,13-16) Kiskorú az, aki 
ide-oda hányódik a „mindenféle tanítás 
szelében.” Akinek szilárd értékrend híján 
nincs más lehetősége, mint a folytonosan 
változó körülményekhez igazodva kamé-
leonként változtatni színét, meggyőződé-
sét. A kiskorú ember sodródik az árral, 
nincsenek saját gondolatai, csak előre 
gyártott, készen kapott gondolatmenete-
ket tud felmondani. A kiskorúságban tar-
tott ember könnyen manipulálható. 

A nagykorúság fontos érték. A nagyko-
rú ember meggyőződését nem fújják 
el a változó szelek, mert minden körül-
mények között ragaszkodik a megtalált 
igazsághoz. A keresztyén nagykorúság a 
Krisztushoz való hűségben érhető tetten. 
A nagykorú embernek is növekednie kell 
azonban. Növekedni ismeretben, alázat-
ban, reménységben, közösségben, szere-
tetben. Mert a nagykorúság nem átszakí-
tott célszalag, amely után a jól megérde-
melt pihenés várja a versenyzőt, hanem 
sokkal inkább rajtvonal, amelyet elhagy-
va nagyon kell fi gyelni, hogy a pályán 

Nagykorúság
maradjunk. Összegezve: A nagykorúság 
nem elsősorban a nagyobb szabadságot, 
a többletjogokat jelenti, hanem a mási-
kért/másokért való felelősségvállalás ké-
pességét. 

Hodossi Sándor

Bölcsődések

Nyugdíjas csoport

Úszóversenyen
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Napindító
A témafelvezetés vezető lelkészünk, 
Püski Lajos által naponta tartott 10 per-
ces interaktív szemléltetéses gondolatéb-
resztés, mely a napi téma előkészítését 
szolgálja. Témafelvezető kérdésekkel, 
gondolatokkal indulunk a kiscsoportos 
beszélgetésre, s a hét üzenete az utolsó 
napon válik teljes egésszé: egy szem-
léltető kép adja meg a látvány egységét, 
bennünk pedig ekkor összegződik a hét 
mondanivalója. És nemcsak ekkor. Az 
a mag, amelyet megkaptunk, tovább 
dolgozik bennünk. Útravalónkat haza-
hozzuk, s ha tápláljuk, ki is bontakozik 
bennünk, s hitben erősödve vihetjük min-
dennapjainkat tovább. 

Hogyan lehet 10 perc alatt 400 embert 
ráhangolni a napi témára úgy, hogy a 
gondolatébresztés eljusson a kétéveshez 
éppúgy, mint a 90 éveshez? Jól irányított 
kérdések. Szemléletes kellékek. Egy ál-
arc a tiszteletes úron, egy részeiből ösz-
szeálló terebélyes lombú fa,  mely csak 
az utolsó napon kapja meg gyökerét, a 
legfontosabb részt, egy 8-10 éve készült 
fénykép, amelyen ki-ki magára ismerhet. 
Ez a témafelvezetés sikerének egyik 
titka. 
A másik az összetartozás érzése. Egyként 
fogadjuk be a gondolatébresztő kérdése-
ket, egyként gondolkozunk el azokon. A 
témafelvezetést a maga képszerűségében 
még a kisgyermekek is megértik. A na-
gyobbak pedig szolgálnak is a témafel-
vezetés alkalmával (technikai és egyéb 
segítők). 
A jó hangulatú napindítóban tehát mi is 
mindnyájan egy Lélek által egy Lélekkel 
itattattunk meg (1Kor 12,13).

Vidákovics Gyöngyi

A 18. tábor alkalmával is elérkezett a 
szombat este, a Táborgyertya ideje. Ez 
az az esemény, ahol kicsik és nagyok 
egyaránt jól érezhetik magukat, látva a 
jobbnál jobb produkciókat. Nekem a Tá-
borgyertya az egyik kedvenc programom 
a táborban, és az eddigi 13 alkalommal 
még sohasem csalódtam. A kicsinyek mű-
sorától az ifi sek szereplésén át egészen a 
felnőtt csoportok fellépéséig mindegyi-
ken tudtunk derülni. Hallhattunk aranyos 
dalokat, bibliai történeteket, és láthat-
tunk különböző jeleneteket. És persze a 
jól megszokott fényképvetítés sem ma-
radhatott el, ami szintén szerzett nekünk 
néhány vidám percet. A móka és kaca-
gás után a tizedik alkalommal táborozók 
megkapták a jutalomcsuprokat. Én a záró 
estékben azt szeretem a legjobban, ami-
kor elsötétül minden, és csupán néhány 
gyertya ég a teremben, a kalács megtöré-
se előtt Isten igéjét hallgathatjuk, és egy 
kicsit elcsendesedhetünk. Ez idő alatt az 
ember végiggondolhatja az elmúlt hét 
eseményeit, hogy mennyi mindent kapott 
a tábortól: barátokat, élményeket, hitbeli 
és lelki megerősödést, és közelebb érez-
heti magát Istenhez.

Véha Krisztina

Táborgyertya

Teaház
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Teaház Telkibánya
Lelki-, hitbeli növekedésünk a szolgálati 
életünkre is rávetítődik. Amikor hat-hét 
éve Kovács Katától átvettük a Teaházat, 
legszívesebben az egész délutánt az elő-
készületekkel töltöttem volna, és gyakran 
meg is tettem. Nem tagadom, még most 
is izgultam, hogy elkészülünk-e, mire a 
templomból megérkeznek a táborlakók. 
Imádságban mindig segítő kezeket és 
áldást kértem. Meg is kaptam a sok ked-
ves ifi s csoportot. Ennek ellenére még 
mindig sok mindent egyedül akartam 
megoldani. Lassan megtapasztaltam, nem 
elég kérnem az Urat, rá is kell bíznom a 
megoldást. Nekem csak munkatársaként, 
Őt fi gyelve kell cselekednem.
Így hát hálát adok Istennek, és köszöne-
tet mondok a közös szolgálat öröméért a 
lelkes és becsületes ifi seknek és önkéntes 
felnőtt testvérnek. Mert a pult mögött 
kemény, felelősségteljes munka folyik, de 
közben barátságok szövődnek.
A Teaház kezdetektől fogva önfenntartó. 
Tehát a jelképes 100-150 forintok minden 
fillérje a gyülekezeté marad, mivel az 
ízléses terítőktől, bögréktől, kanalaktól, 
vízforralóktól a különleges teákig és 
még sorolhatnám, mind fontosak, mert 
hozzájárulnak a Teaház meghitt hangula-
tához. Ezek a felszerelések állandó újítást 
igényelnek. Ezért becsüljük meg, amink 
van, hogy minél tovább tudjunk örülni a 
teaházi együttlét lehetőségének.

Bérciné Turza Teréz

Nagy lelkesedéssel készülődtünk és cso-
magoltunk öt gyermekünkkel együtt az 
első gyülekezeti táborunkba, Telkibányára. 
Akkor még csak 18 hónapos volt a legki-
sebb, így a járóka is felkerült a kis Sko-
dánk tetejére, meg a mosdótál is. 
Vártuk az első Nagytábort! Hisz tele vol-
tunk kérdésekkel: Isten hogyan vezeti az 
életünket? Hogy neveljük gyermekeinket? 
Hol a helyünk a gyülekezetünkben? Vár-
tuk kérdéseinkre a válaszokat, a pihenést, 
a közös együttlétet, feltöltődést. 
Mára a 18 hónapos gyermekből immár 18 
éves lett. A sok akkori kérdésre fokozato-
san megkaptam a válaszokat.
Kilenc éve Édesanyám hirtelen meghalt, 
és megüresedett szolgálati helye indított 
arra, hogy én is a gyerekek között szol-
gáljak. S ugyanez a hirtelen fájdalom 
indította Édesapámat arra, hogy ott legyen 
a vasárnapi istentiszteleteken és a gyüle-
kezeti táborokban.
Közben Isten „kis családunkat” unokákkal 
áldotta meg, így idén is családunkból négy 
generáció lehetett jelen. Most gyermek-
csoport vezetése helyett „pihenő hetet” 
kértem, így Püskiné Judit csoportjában 
lehettem a férjemmel. Jó volt újra felnőt-
tek között lenni, új embereket megismerni, 
hallgatni őket, és épülni egymás hite által.
Azóta is minden évben várom a Nagytá-
bort. Most is van kérdésem: mit üzensz 
nekem, Uram, mit akarsz, mit tegyek?

Bokorné Máthé Gabriella



Mikor lesznek ők is 18 évesek?

Akik most 18 évesek – A Matuzsálem ifi 

Akik 18 éve Füzérradványban is táboroztak


