2005/8
„DE ÉN ÉS AZ ÉN HÁZAM NÉPE, AZ URAT SZOLGÁLJUK”
(Józsué 24,15)

Óvodások műsora Noéról
Gyülekezetünk 340 tagja táborozott Sátoraljaújhelyen
„Szivárványívemet helyezem a felhőkre, az lesz a jele a szövetségnek, melyet én a világgal kötök.” 1Móz 9,13

izedik többgenerációs nagytáborunkat 340 (a hétvégére 363) fő
részvételével tartottuk újra Sátoraljaújhelyen. A bölcsődések, óvodások,
hittanosok, ifisek, szülők és nagyszülők
átlagéletkora 28 év. A legfiatalabb most
három hónapos, a legidősebb 90 éves volt.
A tábor lakóinak közel 56%-a 25 év alatti
volt, köztük 140 ifis.
Tíz éve még csak 145-en táboroztunk!
Az előző kilenc táborra mintegy 100
kép vetítésével emlékeztünk Isten iránti
hálaadással. A tíz táborban összesen 761
fő vett részt.
Ez a hét 6,3 millió forintba került, mely
alapvetően a részvételi díjakból gyűlt
össze. Sokan nehezebb anyagi körülményeik miatt, mások pedig (52 fő), missziós
célzattal kaptak anyagi támogatást egyházközségünk költségvetéséből, tagjaink
és a tulajdonos, Ignácz úr céladományaiból, valamint az önkormányzattól nyert
pályázati pénzből.
A hét témája: Családunk a változó világban – „De én és az én házam népe az Urat
szolgáljuk” (Józs 24,15). Délelőttönként 19
bibliakörben beszélgettünk. A beszámolókból remélem kitűnik, hogy érdemes
volt imádkozni, és ennyi pénzt, sok fizikai és szellemi munkát áldozni ezért a
táborozásért.
Püski Lajos lelkész

ezdetben vala a káosz. Az üdülőtelep még kietlen és puszta
volt, a táborozók mély tanácstalansága fölött sötétség honolt, de Isten
Lelke reménységet sugárzóan lebegett az
utazásban megfáradt és éhségtől szenvedő
gyülekezet fölött.
Akkor ezt mondta tiszteletes úr végigpásztázva az ebédlőt megszállt éhes egyházfiakon: Legyen ebéd! Látta tiszteletes
úr, hogy az ebéd jó, elválasztotta tehát az
ebédlőben bennlévőket a kívül várakozóktól. Így lett első turnus és második turnus:
első nap.
A laktató ebéd után mindenki egy hűs
hajlék után vágyakozott. Ezt mondta tiszteletes úr: legyen boltozat a nyáj fölött és
legyen fal, hogy elválassza egymástól a
gyülekezet tagjait pihenésük idején. Megalkotta tehát tiszteletes úr és felesége a
szobabeosztást: második nap.
Azután ezt mondta tiszteletes úr: Gyűljenek össze az ég alatt a hasonló korú egyházfiak egy helyre, hogy könnyebben
láthatóvá váljék, ki hogyan is áll Isten
színe előtt. És úgy történt. Azután elnevezte tiszteletes úr az idősebb és kevésbé
idősebb gyülekezeti tagokat tömörítő
csoportokat. Így lett Fiatalok Köre és így
lett Picifi. Az összes maradék csoportot
pedig mind újifinek nevezte. Mindenki
látta, hogy ez így nem jó: harmadik nap.
Azután ezt mondta tiszteletes úr: Legyen
„világító test” az üdülőtelepen, hogy
segítsen elválasztani az ifisek nappalait
éjszakáiktól. Legyen ez a „világító test”
lehetőleg az összes ifis faházban egyszerre, hogy világítson a sötétben megbúvó tettekre. És úgy történt. Szolgálatba
állította tiszteletes úr tehát Béla bá’-t, hogy
uralkodjék éjszaka: negyedik nap.
Azután ezt mondta tiszteletes úr: Legyen
reggelente az üdülőtelepen muzsikaszó,
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mely lehetővé teszi a kialudt egyházfiak minél gördülékenyebb lelki és testi
eszmélését. Zengjen ez a muzsikaszó
lehetőleg minél korábban és minél hangosabban, felhívva az ifisek figyelmét az
újra elérkező reggelért adandó hálára. És
úgy történt. Útnak indította tiszteletes úr
Kovács Karcsit és daloscsapatát, hogy
uralkodjanak reggel: ötödik nap.
Azután ezt mondta tiszteletes úr: Pezsdüljön a vadiúj medence vize a pancsolni
vágyó gyülekezeti tagok nyüzsgésétől, és
repdessenek óvodás, valamint kishittanos
gyerekek a medence vize fölött. Azután
megáldotta őket tiszteletes úr: Szaporodjatok, sokasodjatok, és töltsétek meg
a medence vizét, majd építsetek egekig
nyúló emberpiramisokat. És kurjongatott
mindenki két csobbanás között, hogy ez
jó: hatodik nap.
Lévén, hogy ez már a tizedik gyülekezeti
tábor volt, tiszteletes úr és tiszteletes aszszony személyre színezett csuprokat mázoltatott a hosszú évek alatt a sorból ki
nem dőlő lelkek számára, melyeket a lelki
kenyérre és cirkuszra vágyó gyülekezet
szórakoztatására rendezett táborgyertya
végén kaptak meg. Így lettek ők a csupros
egyházfiak: hetedik nap.
Ez az üdülőtelep benépesítésének és a
gyülekezet tábori hete élhetőbbé tételének
a története.
Veress Dani (újifi)

Buzgón énekeltünk
z idei gyülekezeti tábor témája a
család, amely észrevétlenül is körülveszi a mindennapjainkat. Mi,
gyerekek, még nem sokszor gondolunk
bele, hogy mit is jelent ez a számunkra.
Természetesnek tűnik, mint Isten minden
más ajándéka. Pedig egy idő után mindenkinek rá kell ébrednie, hogy családban
élni, alkalmazkodni nem is olyan egyszerű. Isten segítsége nélkül egy család sem
működhet úgy, ahogyan kellene. A család
minden tagjának éreznie kell a felelősségteljes szerepét. Még nekünk, gyerekeknek
is, pedig mi gyakran úgy érezzük, hogy ki
vagyunk szolgáltatva a szüleink döntéseinek és akaratának. De a héten megtanultam, hogy Isten nem véletlenül rendelte
el, hogy a gyerekek engedelmeskedjenek
a szüleiknek. A felnőttek tapasztaltabbak,
bölcsebbek, akkor is, ha mi ezt gyakran
nem látjuk be.
Nagyon hasznos volt ez a hét, sok mindent
tanultam: kellően értékelni a családomat.
Tudom, ezzel még sokan vannak így.

A

Hodossi Nóra, Nagyhittan
„Minden család egy pompás virágkehely Isten színes
virágoskertjében.
Azért is szép, mert Te benne vagy.”

Újifisek műsora

Simon András
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tudott ilyen közösséggé válni. A másik,
amit Isten a szívünkre helyezett, az
előbbiekből következik. A család és a
gyülekezet, de akár a nemzet is, áldás és
feladat egyszerre. Feladat, mert el kell
hordoznunk egymást szeretetben, akkor
is, ha ez nehéz. Feladat, mert Isten embereket bíz ránk otthon, munkahelyen és
baráti körben. Gyermeket szülőre és szülőt
gyermekre. Áldás, mert bár minden érhet
mindenkit, Isten azért helyez el bennünket közösségekben, hogy legyenek, akik
segítenek elhordozni a terheket, enyhíteni
a veszteségeket. Mert sokak hite és ereje
kipótolhatja az egyéni gyengeségeket. A
gyülekezeti nagytábor a nagyerdei közösség hitéletének lakmuszpapírja, olyan alkalom, amikor megmutatkozik a gyakorlatban, hogy valóban olyan erős-e a közösség, mint amilyennek vasárnaponként
és ünnepnapokon látszik. A tizedik tábor
idén ismét tapasztalattá tette azt, amit egy
áhítaton is hallhattunk: Isten nagy erőket
helyezett el a közösségekben. Valóban.
Ezért nem kívánhatok mást, csak azt, ami
a kör tagjainak egyik kedvenc filmjében is
gyakran elhangzik fontos küldetések előtt
buzdításként: (ez) az erő legyen velünk!

Fiatalok köre

jubileumi tábort a Fiatalok köre
kicsit tudathasadásos állapotban élte meg. A csoport egyik
fele ugyanis még gyermekként, a másik fele pedig már szülőként vett részt
a táborban. Ilyen körülmények között
érdekesnek ígérkezett a család mint központi téma, bár voltak kétségeink afelől,
hogy tudunk-e újat mondani egymásnak a délelőtti beszélgetéseken család
és gyülekezet viszonyáról, vagy éppen tudunk-e egyáltalán érdemit mondani család
és nemzet viszonyáról, anélkül, hogy
közhelyeket emlegetnénk? Tudtunk.
Legalábbis leszűrődött bennem egy pár
olyan dolog, amit az Isten jónak látott
nyilvánvalóvá tenni számunkra. Az egyik
ilyen a család funkciója. Mert mi is olyan
jó egy családban? A sok testvér is, persze,
de talán fontosabb a feltétel nélküli szeretet és elfogadás, az egymással
törődés és a felszabadult öröm
megélése, a megélt hit továbbadása. Mi a jó a gyülekezetben
és a táborban? Ugyanez, krisztusi alapokon begyakorolva.
Persze a dolog nem megy egyszerűen, de a feladat adott volt
most is: 340 emberrel kellett
szeretetközösségben lennünk
egy hétig. Hogy sikerült-e,
ki-ki maga tudja megítélni,
de úgy érzem, a Fiatalok köre
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Tóth László (Fiatalok köre)
A téma szemléltetése
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an-e a „változó világban” hely, ahol
az emberek, idősek és fiatalabbak, a
családok testileg-lelkileg felfrissülhetnek? A gyülekezeti táborok számomra
ezt jelentik. Az esti séták az áhítatra, a
sport- és szellemi vetélkedő, a kirándulások, a focibajnokság, a filmvetítések, a
csillagtúra és még sok más élmény ismét
felejthetetlenné tette a hetet.
Az ez évi téma nekem különösen tetszett,
mert sok problémát felvet, és kíváncsi voltam mások véleményére is
ezen a téren. A felvezetéseken a család kapcsolatát kerestük az anyagiakkal, a gyülekezettel, a korszellemmel, nemzetünkkel, valamint a család
összetartó erőit próbáltuk erősíteni.
Az ezután következő csoportbeszélgetéseken ezeket a témákat vizsgáltuk saját tapasztalat vagy kérdés alapján. Csoportvezetőink idén is igyekeztek mindent megtenni az ifiért, s ez ismét sikerült, habár
olykor nem volt könnyű feladat. A szombat esti táborgyertya lehetőséget adott a
szerepelni, illetve szolgálni vágyóknak,
hogy a téma akár humoros formában is
megjelenjen.

V

Egy kicsi mozgás

rültünk a témaválasztásnak. A
család intézményét veszély fenyegeti. Naponta könyörögnünk kell
az erő, a szeretet és a józanság lelkéért,
hogy bölcsen szóljunk.
A világban elszabadult a pokol, és ez
érzelmi hatással van a fiatalokra. Ha a
szülők nem akarták, vagy nem merték
hitben nevelni és neveltetni a gyermekeiket, szenvedve látják a korszellem erkölcsromboló hatását, a szörnyű szabadosságot
gyermekeik, unokáik életében.
Akik megélték családjukban a keresztyén
hitet, Isten iránti hálával számoltak be
róla, hogy a szívbe írt tízparancsolat etikai
mércéje hatással volt és van gyermekeik,
unokáik életére.
Az ötvenes években hitvalló bátorság kellett a konfirmációhoz és az istentiszteletre
járáshoz. Isten elrejtő szeretete volt szükséges a középiskolai felvételhez, az egyetemi továbbtanuláshoz. Ma a parttalan
szabadság szabadossága jelent akadályt
a fiatalok hitre jutásában.
„A hit nemes harcát” napjainkban is meg
kell harcolni.
Visszatekintve életünkre elmondhatjuk:
„tudjuk, kinek hittünk!” Rajta, fiatalok!
Hívjátok segítségül az Urat a nyomorúság
idején, áldjátok Őt az örömök idején.

Ö

Mózes Márk – „Legújabb” ifi

Legújabb ifi

Nagyné Erika (nyugdíjas kör)
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gy érkeztem a nagyerdei gyülekezet nagy családjába, mint egy
távoli rokon, aki évközben csak
ritkán jár el az alkalmakra.
Sok változatos program, gazdag áldást
hozó beszélgetés, imaközösség, igei
útmutatás várt ránk. Hamar kiderült,
hogy a csoport tagjai számára egyaránt
fontos a családjuk békéje és szeretete.
Jó volt megtapasztalni a beszélgetések
során, hogy közös a Kútfő is, amelyből
merítünk, s mindannyian az Úrban bízva
reméljük nemzetünk és családunk testilelki gazdagodását.
Sajnos nem adatott meg mindnyájunknak
a teljes család, de a sebeket begyógyítja, és
a hiányt oly sokféleképpen kitölti kegyelmével a Mindenható. Olyan őszinte nyíltsággal fordultunk egymás felé, ahogyan az
csak szerető családi légkörben lehetséges.
S én megszégyenültem korábbi kétségeim miatt, hiszen elvárásaimmal szemben
többszörös áldásra leltem közöttük.
Hálás vagyok, hogy a gyülekezeti nagycsaládnak, illetve ennek a csoportnak tagja
lehettem, s köszönöm, hogy a távoli rokont testvérré fogadtátok.

Ú

15-ös csoport

gész héten 16 fővel Rúth könyve
szöveghű történetét tanultuk. A
gyerekek lelkesek voltak. Önállóan, hangosan imádkoztak, fegyelmezett magatartással kirándultak, fürödtek,
fociztak. Ment minden a már megszokott
tábori varázsában.
De miért is írom mindezt? Mert a meghitt, kiegyensúlyozott, vidám hangulatú
tábort követően a Kiskunmajsai Menedéktáborban töltöttem pár döbbenetes
napot. Akaratlanul is a mi táborunkhoz
hasonlítottam azt a ki tudja meddig tartó
„kényszer” tábort. Az ott lakó csonkacsaládokról szintén őszintén elmondhatom,
hogy meghitt, kiegyensúlyozott és vidám
hangulatúak, mert Jézus Krisztus van a
középpontban. Mégis az emberi szemnek
látható dolgokban nem lehetett a mi táborunkhoz hasonlítani. Kiábrándult, összekuszálódott, jövőt meghatározó családi
kötelékek, de némelyeknél mindez már
a Krisztus keresztjére téve. Igen szerény
körülmények közt, leírhatatlan minőségű,
mégis maradékmentes étkezés. Bezártság
tudat, fizikai munka. S mindezt szüntelen
imádkozva, Jézus szabadításának ragyogó
szemmel hálát adva.
Számomra kézzelfoghatóvá vált, mennyire fontos Isten tanítását komolyan venni,
hogy ezen mélységektől megóvjuk az
utánunk felnövő nemzedéket.

E

Baranyai Józsefné, 15-ös csoport
Étkezőben

Kristófné Máthé Ildikó, Kishittan
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alán el se jutok a táborba? Valaki
megjegyezte: Te a táborhoz tartozol! – Magyarként, emberként,
vagy orvosként? Teljesen mindegy, az
Isten adott feladatot gyülekezetünkben,
és ezt jó szívvel teljesítem.
Pénteken este – feltöltődésre vágyakozó
lélekkel – megérkeztem a Várhegyre, ahol
a család, mint téma, mélyen érintett engem
is. Lelkészünk útmutató szavai alapján
gyülekezetünk, mint egy nagy család
funkcionál, és ezt éreznünk is kell.
Van, amikor lelkünk alaposan meggyötört
állapotba kerül. Ekkor azt hisszük, hogy
semmi sem segít: az ok sokszor nem szüntethető meg, de a szeretet gyógyító erejű,
és egymáshoz köt bennünket.
Az odaadó táborszervezés és jó program
mit sem ér, ha Istentől nem kapunk hozzá
befogadókészséget és akaratot. A mi feladatunk, hogy ezt a jót akarjuk, és kegyelemből ajándékként megadatik.
A lelkünk mélyéig hatoló témák megbeszéléséhez Mózes Áron „vitaéhes”
csoportja mindig időhiánnyal küzdött.
Megbeszéléseink végső kicsengése: a
keresztyén családok nagy értéket képviselnek a nemzeten belül, s egyaránt a
határon túli magyarság életében is.

T

Miniifi
égre elindult velünk a vonat Sátoraljaújhely felé, ahol csodálatos
napokat töltöttünk. Nekem ez volt
a hatodik táborom. Összeszokott kis csapat
vagyunk. Két ifistársunk, Kapocska Ildikó
és Bécsi Gábor elvállalták, hogy ők irányítanak bennünket. Nehéz, de nemes feladat
volt ez, melyet érzésem szerint Isten segítségével meg is oldottak. „Csak” heten
voltunk, ezért igazán bensőséges, őszinte
beszélgetésekben oszthattuk meg egymással saját tapasztalatainkat, melyekből
kölcsönösen sokat tanulhattunk. A komoly
és meghitt beszélgetések mellett nem hiányozhatott a nevetés, a humor sem. Sajnos
a focibajnokságon a miniifi csapata „csak”
a második helyen végzett.
Én a táborban sokat erősödtem hitben és
lelkiekben. Bízom abban, hogy mások is
erőt meríthettek ebből a hétből. Jó volt látni a régi kedves arcokat,
és új barátokat szerezni.
Ebben a rohanó világban a tábor volt „a béke,
a barátság, a szeretet
szigete”. Nehéz szívvel indultunk haza, de
hiszem, hogy jövőre
ismét együtt lehetünk.

V

Széllné Dr. Erdei Irén, 18-as csoport
18-as csoport

Berki Antónia, miniifi
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Sátoraljaújhelyen 340-en táboroztunk 2005 nyarán
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z első tábor az IFI-s csapattal.
Várakozás mindenkiben, vezetőkben, és a csoportban egyaránt:
vajon kik lesznek a többiek? Elfogadnak?
Egyáltalán nem mindegy. Végül létrejön a
találkozás, de ennél valami több történik:
kialakul valami maradandó, amire később
is lehet építeni. Ami nem magától értetődő,
ami az emberi kapcsolatok egyik csodája:
bizalom. Mindenkinek, aki először, talán
ismeretlenül csöppen bele a táborba, ez
lehet az egyik legszebb ajándék, amit
kaphat másoktól…
Ettől kezdve együtt igyekeztük megélni
ezeknek a napoknak az eseményeit a
beszélgetéseken, a medencében, az
ebédnél. Talán a legnagyobb közös élmény
a csillagtúra volt. A fiúk vezetése mellett
megtaláltuk a tökéletes helyet: a város
ékszerekként ragyogott a lábunk alatt, a
csillagok hatalmas szentjánosbogarakként
fölöttünk. Mögöttünk a sötét erdő,
körülöttünk a ruhánkat markolászó szellő.
Leültünk gitározni. Eleinte Republic
és más dalokkal próbálkoztunk. Jól
szólt, de éreztük, nem az igazi. Hiába
énekeltük, hogy „Csillagok, csillagok,
mondjátok el nekem, hol lehet, merre jár
az én kedvesem…”, azok másról beszéltek
nekünk. Valakiről, Aki megalkotta azt
a csodaszép tájat, Aki értékesnek lát
bennünket, és eggyé formál a Vele való
közösségben. Valakiről, aki családdal
áld meg, ahová haza lehet térni, gondok
ellenére is, mert tudhatjuk, hogy szeretnek,
és elfogadnak bennünket.

A

Idén konfirmáltak csoportja
soportban voltak 40 évesek
és nyugdíjas korúak, mindenki más-más élethelyzetben, lelki
állapotban. Napról-napra egyre jobban
megismertük, megszerettük egymást, és
gyorsan eltelt a tábori hét.
Bepillantottunk Ruth életébe. Tettük ezt
saját családi élményeinket segítségül
híva, így mintha tegnap történt volna a
bibliai esemény. Észre kell vennünk, Isten
minden embert számon tart, feladatot ad,
majd számon kér. Az adott helyzetedben
bárhonnan jöttél, tedd meg a jót, mert nem
tudhatod kinek segítesz.
340-nél több lélek a hegyen. Közös alkalmainkon jó volt részt venni, ott lenni. A
szeretet erejét közösségben megízlelhettük, lelki akkumulátorainkat feltölthettük.
Láthattuk fiataljaink vidámságát, szeretetét, élni akarását a Jézus Krisztusban. A
sport, a közös túrázások, az esti áhítatra
sétálás találkozást, beszélgetést, ismerkedést jelentett.
Valami olyat adhattunk és kaphattunk, ami
pénzen nem megvásárolható. Ezért tartsuk
meg ezt a szép és jó hagyományt.

C

Csinády Melinda, idén konfirmáltak

„De én és az én házam
népe az Urat szolgáljuk.”

(Józsué 24,15)

Vincze János (16. csoport)
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int ahogyan azt már
megszoktuk, az idei
tábor is pillanatok
alatt telt el. Az áhítatok és csoportbeszélgetések témája a család volt, amelyet rendesen ki
is veséztünk. Réka sajnos nem
tudott ott lenni velünk a hét elején, így Géza ugrott be helyette,
aki nagyban hozzájárult ahhoz,
hogy az ifink, – amelynek ez
idáig nem sikerült épkézláb nevet adnunk
– összeforrjon (és „beérjen”).
Igaz, hogy az éjszakába nyúló kártyapartik
után reggel nehéz volt az ébredés, és ez
a délelőtti aktivitásunkon is meglátszott,
de szerencsére minden nap sikerült a fáradalmakat leküzdenünk.
A tábor mind szállás, mind étkezés szempontjából sokkal jobb volt a tavalyinál. A
focibajnokságon is – bár minden meccsünkön kikaptunk – érezhető volt a fejlődés.
A táborgyertyán való szereplésünk minden bizonnyal az eddigi legrövidebb produkció volt a táborok történetében, melyet
sajnos a hátul ülők kevésbé élvezhettek.
És újra itt a vége, megyünk haza, még
utoljára megbeszéljük a fontosnak tartott
dolgokat, és várjuk a következő „nagyerdeis tábort”.

M

13-as csoport
em kis kihívás három óvódás korú
gyermekkel, egyedül nekiindulni
életünk első egyházi táborozásának. Egyszerre éreztem szorongást
és felfokozott várakozást. Féltem, hogy
befogad-e minket egy már jól összeszokott közösség, ugyanakkor vártam az új
arcokat, az élményeket, a beszélgetéseket,
a feltöltődést.
Többen bátorítottak és segítettek, így nekivágtunk. A táborba megérkezve, mintha új
világba cseppentünk volna. Olyan világba,
ahol embertársaink mosollyal és öleléssel
köszönnek, kérés nélkül is segítenek, félszavakból is megértik egymást. Az ilyen
közösségnek van igazán magával ragadó
ereje, mely nemcsak az ott lévőkre sugárzik ki, hanem mindenkire, aki kapcsolatba
kerül vele.
Isten szeretete és az evangélium hatotta
át közös énekléseinket, beszélgetéseinket
és programjainkat. Gyermekeim társakra
találtak kicsik és nagyok közt egyaránt.
Az otthoni hétköznapokhoz képest jóval
nagyobb harmóniában telt el ez a hét.
Sok baráttal, egy közösséggel, rengeteg
élménnyel és hitbéli megerősödéssel lettünk gazdagabbak. Hiszem, hogy jó úton
indultunk el, és azért imádkozom, hogy
legyen erőm ezt az utat helyesen járni.

N

Veress Dávid, legeslegújabb ifi
Finom volt

Dr. Kovács Eszter, 13-as csoport
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assan-lassan mi, kisifisek is elérkezünk abba a korba, amikor már
a családalapítás kérdése kezd aktuálissá válni, még ha nem is az oly közeli
jövőben. Így a tábor témáját sajátos szemszögből vizsgáltuk: a párválasztást, és az
azzal kapcsolatos problémákat vitattuk
meg délelőttönként. Mivel már évek óta
táborozunk együtt (egyeseknek ez volt
a tizedik táboruk), kellőképpen összerázódtunk ahhoz, hogy nyíltan és őszintén
beszélgessünk a minket foglalkoztató kérdésekről. A mai világban ugyanis sokféle
alternatívát kínálnak fel a párkapcsolatok
kezelésére, és mi nem mindig tudjuk eldönteni, melyik a helyes és melyik talán
a kevésbé követendő példa. Ez alatt a hét
alatt valamiféle iránymutatást kaptunk,
hogy keresztyén elvek szerint hogyan
viselkedjünk, viselkedhetünk egy kapcsolatban. Persze, a vélemények megoszlottak, de az elkövetkezendő időkre
legalább egyfajta viszonyítási alapot,
megerősítést kaptunk; és biztos – hogy a
sok, a táborban megélt kedves perc emléke
mellett – ezeknek a beszélgetéseknek az
emléke különösen mélyen bennünk marad
a további évek folyamán.

L

Középhittan
em tudom, hogy vagytok vele, de
nekem tetszett ez a tábor.
Különösen azért, mert én Sátoraljaújhelyen szeretek a legjobban lenni.
Nem azért mondom ezt, mert csak itt
jártam, hanem, mert mások beszámoltak
azokról a táborhelyekről, amelyeken a
gyülekezet járt.
Kicsit esős volt az idő, de gyakran kisütött a nap.
A reggeli után éneklés jött, majd mindenki
ment a csoportjába bibliai történeteket tanulni, beszélgetni, esetleg a kiadott szerepeket gyakorolni.
Az ebédlő teraszán kézműveskedni lehetett, a kosárpályán András bácsi és segédje
sportvetélkedőt rendeztek.
Amikor az ebédlőben tartottuk az istentiszteletet, készen állt a vetítővászon, hogy
képeket nézhessünk.
A záróünnepségen érdekes, tanulságos és
humoros szerepeket csodálhattunk.
Majd’ kifelejtettem a strandot, amit az
üdülőhöz építettek!
A kalácstörést sem lehet kifelejteni, amit
húsz ragyogó gyertyafény, s szigorú csend
alatt viszünk véghez.

N

Nagy Judit, Végh Zsuzsanna, kisifi

Kishittanosok

Hám Balázs, Középhittan
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óvodást – 2,5-7 éveseket –
bíztak ránk szüleik, amíg ők
saját csoportjukban épülhettek, pihenhettek. Gáborjáni Szabó Fruzsinával nagy izgalommal készültünk,
mert először vezettünk csoportot.
Örültünk, de féltünk is a feladattól, ezért
kértünk a technikai dolgokhoz (vágás, ragasztás, folyadékpótlás és „folyadékvesztés”-hez) segítséget a Kisifitől, Bohátka
Gyöngyitől és édesanyámtól.
Minden nap egy-egy, a Bibliában szereplő család történetét ismertettük és
aranymondást tanultunk. Az első Noé és
családja volt, mivel a szereplésünkhöz
ezt választottuk. Minden reggel nagy
izgalommal várták, mikor hallhatják az
újabb történetet.
Naponta gazdagítottuk a foglalkozásokat
színezéssel, különböző manuális feladatokkal. Munkájukat megmutathatták
szüleiknek füzetükben. Néha apró „házi
feladat”-ot is kaptak, és néhányszor jutott
idő egy kis játékra is a szabadban.
Mi nagyon jól éreztük magunkat, úgy
tapasztaltuk, hogy a kis ovisok is, hiszen reggelenként szívesen jöttek vissza
hozzánk, én pedig egy nagyon jó társat
ismertem meg Fruzsiban.
Köszönjük a szülők bizalmát, hogy ránk
bízták csemetéiket. Reméljük, jövőre mindenkivel ismét találkozhatunk.
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Lovasbemutatón

dén egy hallatlan izgalmas és időszerű téma került a középpontba:
A CSALÁD. Minden nap egy-egy
olyan vonatkozását veséztük, melyhez
önmagában is kevés lett volna egy hét.
Így sokszor maradt a gondolatébresztés
szintjén. Érzésem szerint az igazi mélységeket óvatosan kerülve – pedig mik
szunnyadnak a mélyben! – beszélgettünk,
ismerkedtünk egymással. Gondolhatnánk,
hogy akkor valamit elrontottunk? Azt gondolom, hogy nem. Lehetőségeink ennyit
engedtek, a gondos és mindenre kiterjedő szervezés ellenére, melyért köszönet
a szervezőknek. (Jut is eszembe: Vajon
hogyan lehet az, hogy amikor tiszteletes
úr a gyülekezethez beszél – pl. táborgyertya lebonyolítása – sokan nem figyelünk,
tiszteletlenül mással beszélgetünk, vagy
éppen már özönlünk ki a tábortűzhöz?)
Persze mást kritizálni könnyű. Inkább
seprek a saját házam táján:
A „morzsaszedegetés” alkalmával egyik
csoporttársam teljesen elbizonytalanodott
annak a biztos tudatában, hogy hát én bizony nagyon haragszom rá, mert egész
héten olyan undok voltam Vele. Ezúton
is elnézést kérek, ha valaki hasonlóan érzi.
Dolgozok az ügyön…

I

Soltész Viki

Szisa búcsúztatása

Máthé Tamás, 14-es csoport
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ogy is induljon ez a kis
beszámoló a hétről, elkerülve
a már csoportfoglalkozásokon
kivesézett gondolatok lejegyzését, vagy
annak a részletezését, hogy nekem mit
jelentett? Mert sokan voltunk. Mint egy
nagy család.
Enci és Ákos – „mint szüleink” – egy
tucat + egy gyerekkel voltak megáldva, akik szét-széledve hol Picifi–Tours–osat játszottak, hol pedig rúgták a
bőrt, felküzdve magukat a dobogó III.
helyéig. „Nagyszülőket” is kaptunk.
Enci anyukája, Kati néni bölcs tanácsokkal látott el minket további utunkhoz
az Életben. És persze a többi táborozó,
akikhez egy-két, vagy éppen sok-sok
kellemes pillanat fűződik.
Szombaton pedig, amikor egyedül maradtunk, nagy feladat volt, hogy helyt álljunk.
Hoztuk a tőlünk várható formát a műsorunkat illetően is, amelyet az egyedüllét
alatt hoztunk össze, nem kevés nevetés
közepette.
És hogy is fejeződjön be az élmények sorolása? Sehogy, hisz jövőre folytatjuk!

H

Kosaraztunk is
indenható Istenünk!
Magasztalunk a hét minden
napjáért, amit Veled és lábaidnál
tölthettünk. Köszönjük, hogy erősítettél
és vigasztaltál bennünket testvéri hitben,
szeretetben. Köszönjük neked lelkipásztorainkat és családjukat, lelki vezetőinket,
testvéreinket, gyermekeinket. Áldásodat
kérjük a Várhegy Üdülőre és dolgozóira.
Magasztalunk, hogy a sátoraljaújhelyi
gyülekezet templomába befogadott minket. Hálát adunk, hogy amikor az Üdülő
éttermének falára feltett keresztre néztünk,
a Te megváltó szeretetedet dicsőíthettük,
mert tudjuk, hogy Jézus által van igazi
életünk. Könyörgünk a hitben testvérekért
és felebarátainkért, hogy érezzék meg kereszted hatalmát, és kérünk, hogy láttasd
meg nemzetünkkel és a szomszédos népekkel is a Te dicsőségedet. Ámen.

M

Varga Marcsi, Picifi
Csoportvezetők

Dóka János, 17-es csoport
A következő számban folytatjuk a
tábori cikkek és fényképek közlését!

14

Hírek

Humor

 Egyházlátogatás lesz aug. 14-én vasárnap délelőtt mindkét istentiszteletünkön
Szabó László homokkerti lelkész és Imre
Sándor egyházmegyei tanácsos szolgálatával.
 Templomkerti találkozót tartunk aug.
14-én vasárnap délután 4 órától a templomkertben gyermekek, fiatalok, családok
és idősebbek számára. Cél: gyülekezeti
közösségünk építése. (Gyümölcs, üdítő,
sütemény hozható!)
 Úrvacsorai istentisztelet lesz szeptember 11-én vasárnap.
Előtte: szerda-szombat előkészítő istentiszteletek lesznek este 6 órakor.

Ifivezetői kiegyensúlyozottság

Zenés áhítat
(vasárnaponként 5 órakor)

Aug. 14. Vadász Attila orgonál.
Aug. 21. Virágh András Gábor orgonál.
Aug. 28. Gárdonyi Dániel (Würstburg)
orgonál.
Szept. 04. Tóth Anikó orgonál.

A többi tábori fotó a honlapunkon látható – refnagyerdo.hu –

A pácini kastélyőr

„Ó Sion ébredj…”

Imádkozzunk…
 a tábor áldásainak tartósságáért,
 szabadságukat töltő testvéreinkért,
 gyülekezetünk új “tanévéért”,
 minden evangéliumi szolgálatért.

Szivárvány –
a Debrecen-Nagyerdei Református Egyházközség hírlevele
4032 Debrecen, Bolyai u. 25. Telefon: (52) 410-811
Felelős kiadó: Püski Lajos, lelkipásztor
Fejléc: Betűvető Bt. Tördelés: Bene Lászlóné
Nyomda: REXPO Kft. Készült 800 példányban
13. évfolyam 8. szám, megjelenik havonta
Egyházközségünk számlaszáma: 11738008-20012917
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Kézműves program

A nagy újdonság

„Honfoglaló őseinkkel
Kisrozvágyon…”

44-en már tizedszer
táboroztak

