
 

Rendkívüli fogadóórát 

tartott a király, miután 

Nátán próféta érkezését 

bejelentették nála. A 

próféta célja az volt, 

hogy felhívja a király fi-

gyelmét egy, az ország-

ban előfordult kegyetlen 

esetre.   

Mivel Dávidot már sok-

szor keresték meg ilyen 

ügyben, eleinte alig fi-

gyelt a történetre, mint 

amikor a híradóban gáz-

robbanásról vagy vonat-

balesetről beszélnek. De 

amikor Nátán egy kisbá-

rányt hozott szóba, Dá-

vid rögtön felkapta a fe-

jét. Eszébe jutottak gyer-

mekévei, amikor apja 

juhait őrizte, és a legki-

sebb bárányért is kész 

volt letenni a hárfáját és 

megküzdeni még az 

oroszlánnal is. Nátán 

történetének báránykája 

egy dédelgetett, elké-

nyeztetett házikedvenc 

volt, aki egy napon ször-

nyű sorsra nyitotta fel a 

szemét, mert örökre le 

kellett hunynia.   

Komolyra fordítva a szót, 

e rettenetes napon egy 

gazdag ember szolgái 

uruk parancsára kegyet-

len módon elhurcolták 

szerető gazdájától. Dávid 

átérezte a kisbárány sor-

sát és beleélte magát a 

gazda helyzetébe. Felhá-

borodott, és kimondta a 

gazdag emberre a lesújtó 

ítéletet: bűnös!  

Ezek után Nátán bátran 

rámutatott Dávidra, 

hogy „TE vagy az az em-

ber!”  

Ha e váratlan látogatás 

nem történt volna meg, 

akkor Bibliánkból hiá-

nyozna a 32. és az 51. 

zsoltár.   

- padamak - 
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2. szám 

Tábori lapunk 

„Mert Isten igéje élő és ható, élesebb minden kétélű kardnál,  
és áthatol az elme és a lélek, az ízületek és a velők szétválásáig,  

és megítéli a szív gondolatait és szándékait.”   Zsid 4:12 

Zsolt 32:6 „Ezért hozzád imádkozzék minden hívő, 

amíg megtalálhat. Ha nagy vizek áradnak is,  

nem érik el őt.” 

Zsolt 51:9b „A töredelmes és megtört szívet  

nem veted meg, Istenem!” 



A szerda délutánt a terv 

szerint egy kellemes túrá-

val szerettük volna tölteni. 

Az eső közbeszólt. A kö-

vetkező beszélgetést Szat-

mári Csaba bácsival rögzí-

tettük, aki a tábori túrave-

zetőnk. 

- Tudjuk, hogy elmentetek, 

hogy felmérjétek a túrát. 

Milyen reményekkel in-

dultatok? 

- Másfél órás túráról 

volt szó, de mi egy 

szűk óra alatt oda is 

értünk az úticélhoz. 

A táj gyönyörű szép. 

Annak ellenére, hogy 

sűrű erdőn vezetett 

utunk, nagyon tanulsá-

gos dolgokat láttunk. Lát-

tunk sziklák közül kinövő 

fákat. Rögtön a kedd esti 

igei tanítás jutott az 

eszünkbe. A semmiből 

nőtt ki ez a növény. Növe-

kedtek a nehéz körülmé-

nyek ellenére is. Istennel 

való kapcsolatomban is így 

látom. Az Úr ekkor így tud 

élettel táplálni minket.  

- Hogyan fogadtad, hogy 

az eső miatt nem kerülhe-

tett sor a túrára? 

- Úgy jöttünk a táborba, 

hogy tudtuk, hogy esős 

idő várható. Azt kértem 

Istentől, hogy ezt el tudjuk 

fogadni, ne zúgolódjon 

majd senki emiatt. Örü-

lök, hogy eddig nem volt 

e b -

b ő l p r o b -

lémánk, békességben el 

tudtuk fogadni a helyze-

tet.  

Én hálát tudok adni, hogy 

ilyen idő van, amilyen. 

Tudja Isten, hogy mikor 

kell esni. Eddig még 

egyébként ilyen nyári tá-

borban nem voltam, hogy 

ennyi eső essen, viszont 

ilyen békességem sem volt 

még e tekintetben, mint 

most. Isten tanít minket 

arra, hogy el tudjuk fogad-

ni az első látásra nehezen 

elfogadhatót. Azt láttam, 

hogy jól érezte magát ma 

mindenki a rossz időjárás 

ellenére is. 

- Tervez a táborvezetés tú-

rát a hétre az esős előrejel-

zések ellenére?  

- Igen, szeretnénk túráz-

ni. Persze ember tervez, 

Isten végez. A túrára 

egyébként készítettünk 

különböző feladatokat, 

amit útközben kell majd 

elvégezni. Elméleti isme-

reteket, és gyakorlati kész-

séget egyaránt igénybe ve-

vő feladatok lennének 

ezek. Segítenek jobban  

megnézni, megfigyelni a 

tájat, észrevenni rejtettebb 

dolgokat.    Úgy jó túrázni, 

hogy nem csak megyünk, 

de látunk is. 

- Kívánjuk, hogy legyen 

majd minderre lehetőség. 

Köszönjük a beszélgetést! 

Nem szomorodtam el 

2. oldal Tábori lapunk 

„Úgy jó túrázni, 

hogy nem csak 

megyünk,  

de látunk is.” 



Ezt csináltuk túra helyett 

Barátkozz, ismerkedj, nagyon 

jó lehetőséged van rá ebben a 

táborban! 

A jobb oldali további üres hely 

a te írásodnak a helye.  

Írjatok, hiszen itt most elárul-

juk, hogy mindenki aki írást ad 

le, tárgyi jutalomban is része-

sül! 

Az esti alkalomra időjárástól 

függetlenül jól öltözzetek fel! 

Az esti, vagy reggeli fürdésnél 

is felöltözve menjetek a zu-

hanyzókhoz! 

A körletrendet és tisztaságot a 

táborvezetők pénteken és va-

sárnap reggel ellenőrzik és 

pontozzák. 

 

Jótanácsok, kérések 

3. oldal 2. szám 



Aranymondás 

 
„Egyedül ellened  

vétkeztem, azt tettem, 
amit rossznak látsz. 

Ezért igazad van,  
ha szólsz, és jogos az 

ítéleted.” 

Zsolt 51:6 

A Tiszántúli Kerületi 

Gyermektábor lapja 

TRÉFA 

Ha meg akarod tréfálni barátai-

dat, akkor kérdezd meg tőlük, 

hogy elhiszik-e, hogy te át tudsz 

látni a falon.  

Sejtelmesen lépj a falhoz, és raj-

zolj egy „Á”-t oda. (Vigyázz, le 

lehessen törölni!)  

Mindenki megdöbben, bár nem 

annyira, mint Belsazár. Ha meg 

akarnak verni, fuss!  

ARCFELISMERÉS 

Ha felismerted a képeken találha-

tó személyeket, akkor lepd meg 

őket valami kedves dologgal a 

héten! 

Játékok 

A Tiszántúli Kerületi Gyermektábor 

vidám élete 

 

Papp Dániel - tábori lelkész 

Pappné Major Krisztina - táborvezető  

Sütő Csaba és Szatmári Csaba -  

szabadidő és programfelelősök 

Szatmári Csabáné Dóri - pénztáros 

Tóthné Dr. Szatmári Edina - 

orvos (IX/3-as szoba a mosdó mellett) 

Sinka Csaba - a tábori lap szerkesztője 

 

Akik szorgalmasan megtanulják az 

aranymondásokat és el tudják mindet 

mondani hibátlanul, tárgyi jutalom-

ban részesülnek. Keressétek Pappné 

Krisztina nénit! 


