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Tábori lapunk
A Tiszántúli Kerületi Gyermektábor vidám élete

5. szám
„Azt gondoltam: nem törődöm vele, nem szólok többé az ő nevében. De
perzselő tűzzé vált szívemben, csontjaimba van rekesztve. Erőlködtem,
hogy magamban tartsam, de nincs rajta hatalmam.” Jer 20:9

Az öröm-nap margójára
Jó dolog az, ha valaki kedveskedik és örömöt szerez
nekünk. Én is átéltem ezt
az öröm-napon. Már reggel
a tanítói megbeszélés után
kaptam ismeretlen angyalkámtól egy finom kávét. A
szobámba – a feljárati lépcsőtől az ágyamig – virágösvény vezetett. Az ágyamon igevers: Filemon 5-7.
„Mert hallok a te hitedről és
szeretetedről, amely az Úr
Jézus és minden szent iránt
van benned, és imádkozom
azért, hogy a hitünkben
való közösséged eljuttasson
téged mindannak a jónak a
megismerésére,
amely
Krisztusért van bennünk. A
te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk

volt, mert a szentek szíve
felüdült általad, testvérem.”
A délelőtti éneklés után a
szemüvegem szárára egy
fonott kis szívecske került.

jeles napokon, hanem folyamatosan. Váljon természetünkké az öröm, az
örömszerzés!
„Örüljetek az Úrban mindenkor, ismét mondom,
örüljetek! A ti jóságotok
legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel!”
Fil 4:4-5
Erdeiné, Karcag

Meghatódtam, könnyeimet
sem rejtettem el. Nagyon
jól esett. Köszönöm Istenem, köszönöm angyalka,
hogy törődtél velem. Tegyük ezt mi is, de ne csak

Mit kaptam az öröm-napon?
1 igeverset kaptam, és a
gyerekek készítettek a foglalkozáson egy kulcstartót.
Meglepetés, kellemes meglepetés volt.

Kaptam egy gyönyörű szépen feldíszített, cikcakkollóval kivágott, különleges
tollal írt igeverset, levonóval volt díszítve, nagyon
dekoratív volt, és még este

A tartalomból:

is kaptam egy nagyon szép
éneket. Nagyon jó angyalkám volt!

1 üdvözlőkártyát és egy
kulcstartót.

Egy csomag kekszet és egy
joghurtot.

Nyalókát kaptam egy gyerektől. Személyesen adta
át. Gyorsan odaszaladt és
azt mondta, hogy ezt magának adtam, mert magát
húztam ki.

Egy nyalókát kaptam és
csokoládét.
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Riportok bibliai helyszíneken
Délutáni feladat volt, hogy a csapatok készítsenek egy riportot a
bibliai történet színhelyén. Minden csapatnak megadtuk, kikkel
készüljön a riport:
1. A meggyógyult béna és családja
2. Péter, János és a tanítványok
3. Tömeg
4. Főpapok

A meggyógyult béna és családja
Apcsel 3:1-4:22 után szabadon
Egy csodálatos gyógyulás
Tudósítás a BBC világraszóló híradó
különkiadásában Nagyvisongóból. A
riportot készítette Piros Piroska
megbízásából helyszíni tudósítónk,
Hajamás Kajafás a település külterületéről, Bán patak völgyéből (nem
BÁNjuk, ami történt).

magát. De valóban ön az?
Apa: Én. Eddig járni, de még állni
sem tudtam. Csak lentről láttam az
embereket, akik megvetettek engem.
Most már szemben állhatok velük, és
nem haragszom rájuk, hogy alig adtak valamit. Amit én kaptam, az minden aranyuknál többet ér. Hallgasson ide! Két férfi jött felém a délutáni
imádkozás idején. Ugyanúgy pénzt
kértem tőlük, mint másoktól, de ők
így szólítottak meg: „Nézz ránk! Aranyunk és ezüstünk nincs, de amink
van, azt adjuk neked. A Názáreti Jézus Krisztus nevében kelj fel és járj!”
Ekkor megfogták a jobb kezemet, én
azonnal fölálltam, bementem a
templomba, járkáltam, majd ugrándozva dicsértem Istent. Ekkor vettem észre, milyen sokan bámulnak
rám, valószínű felismertek, mert nagyon csodálkoztak.
Riporter: Igen, kedves nézőink! Mivel én is láttam ezt az embert koldulni, most pedig személyesen beszélek
vele, arra kérem önöket és akik ezt a
történetet elmondják, áldjuk e csodáért Istent és az Ő személyesen
megismerhető Fiát, Jézust!

Péter: Igen, jó a feltételezés, van
összefüggés. A vakkal a Názáreti Jézus által történt a csoda, ma pedig az
Ő követői által, az Ő nevében gyógyult meg ez a születésétől béna ember.
Riporter: Most, János, önt kérdezem. Ön is szemtanúja volt a csodának? Valóban csak a Názáreti Jézus
neve ilyen hatalommal bír?
János: Igen, valóban úgy van. Mi az
Ő tanítványai vagyunk. Bár Jézus
testileg nincs már közöttünk, de az
Ő ereje képes ma is csodát tenni.
Riporter: Nem tudom ezt elhinni,
kellett, hogy legyen ott valami
hókusz-pókusz, varázslás, ráolvasás,
vagy valami spirituális erő, vagy
ilyesmi!
Péter: Nem, semmi ilyesmi nem történt. Itt csupán a Jézus erejébe vetett
hit, ami képes gyógyítani.

Anya: Micsoda? Méghogy érinti!
Képzelje, mi történt!

Riporter: Mivel gyakorlatilag hat
szem között történt az esemény, mi
a garancia, miért kell ezt elhinnünk,
hogy nem történt valami szemfényvesztés? Hogy valójában csak felszólítás hangzott el, hogy „Kelj fel és
járj!”? Nem lehet, hogy valami üzleti
érdek, pénz áll a háttérben? Úgy
őszintén, a magunk között szólva, mi
az önök érdeke ebből? Mennyit kapott ezért?

Gyerek: Apa! Szaladj csak ide!
Mondd el ennek a bácsinak, mi történt veled!

Péter: Mi nem akarjuk felmagasztalni magunkat, kérdezze meg az egykori bénát, ő erre a garancia…

Apa: (feltűnően ugrándozva odaszalad)

János: Nagyon téved, ha azt gondolja, hogy itt a pénzről van szó! Hiszen
aranyunk és ezüstünk nincs, csak
amink van, abból tudunk adni, ez
pedig a Jézus Krisztusban való hit.

Tudósító riporter: Kedves hölgyem!
Elnézését kérem a zavarásért. Sokan
felkeresték szerkesztőségünket, hogy
egy szenzációs hírt adjunk tudtul
nézőinknek. Legtisztább forrásból –
bár illetve Bán nem a patakból, hanem Önöktől szeretném megtudni: a
Maguk családját érinti-e a csoda?

Riporter: Elnézést uram! Én egy születése óta sánta férfit keresek.
Péter, János és a tanítványok

Apa: Igen, én vagyok az.
Riporter: Hiszen nem sántít!
Apa: Most már nem. Higgyen a szemének! Bár még boldogabbak, akik
nem látnak és hisznek. De térjek a
tárgyra! A családom minden nap
odatett engem a templom Ékeskapujához, hogy kolduljak a megélhetésünkért.
Riporter: Igen. Láttam már ott én is

2. oldal

Riporter: Nagy szenzáció van Jeruzsálemben. Az a hír járja, hogy egy
béna ember felkelt és járt. Hogyan
lehetséges ez? Nem is olyan régen
történt hasonló eset egy vakon született emberrel, aki visszanyerte látását. Van-e összefüggés a két eset között? Erről kérdezzük Pétert és Jánost, Jézus tanítványait.

Péter: Az Ő nevében való hit által
történő cselekedetek képesek csodát
tenni ma is.
Riporter: Akkor ez csak a kezdet
volt? Lehetséges, hogy egy csodasorozat veszi kezdetét, ami orvosilag,
emberileg lehetetlen, az a Jézus
Krisztus nevében való hit által lehetséges?

Tábori lapunk

Beszélgetés Erdélyi Imrével

Távoli tábori élet

- Hogy érzed magad itt a táborban?

ges.

- Köszönöm, mint mindig, most is
jól.

- A keresztény zene paletta is egyre
színesebb. Ajánlod a különlegesebb
műfajokat is?

- Szeretnek itt a táborban a gyerekek
énekelni szerinted?
- Igen, szeretnek. A régebbi énekeket
is szívesen éneklik, és újakat is könynyen tanulnak.
- Szerinted jól foglalkoznak éneklés
szempontjából a gyerekekkel a baptista gyülekezetekben?
- Nagyon vegyes, sokszínű a kép.
Vannak, ahol csak az újabb énekeket
veszik elő, van, ahol a régiből is merítenek a gyerekekkel foglalkozó felnőttek. Ez talán meg is osztja a gyerekeket, hogy sok helyen nem ismerik annyira az újabb énekeket. Nem
értem egyébként, hogy miért nem
tanítanak újabb, modernebb énekeket a gyerekekkel. Új énekek nagyon
kellenek. A felnőtteknek mondom,
hogy új énekek nélkül nincsen megújulás sem. Ez a gyerekeknél is nagyon fontos, mert nagyon sokat változik a világ, sokat változnak a zenei
stílusok. A gyerekek is vonzódnak a
modernebb stílusok után. Ha belekényszerítjük őket a régebbi stílusokba, akkor lehet, hogy otthon inkább a világi, modernebb zenét hallgatják. A fiataloknál lehet is ezt tapasztalni. Nagyon sok világi zenét
hallgatnak a fiatalok, pedig keresztény zenékben is vannak ma már
modern, jó zenék. A zene mögött
levő szellemi tartalom nagyon lénye-

- Így van. Nem kell például elzárkóznunk a rap-től, vagy a táncosabb,
ritmusosabb, mozgalmasabb stílusoktól.
- Mit tehet egy gyerek gyülekezetben, hogy nagyobb örömmel énekeljen?
- Nem a gyerekeken múlik, hanem
azokon, akik tanítják őket. Egyébként én amellett vagyok, hogy ha
lehet, akkor keresztény zenét hallgassunk.

Vigyázat!
Ma van a tábor utolsó teljes napja!
Használd ki jól, legyél együtt barátaiddal, kérd el
címüket!
Ma a bibliai vetélkedő során szükség lesz minden
ismeretedre, amit a héten tanultál. Okosan teszed, ha ismételsz!

Korán reggel buszra szálltunk,
Felkerült a sok csomag,
Gyerekzsivajtól volt hangos
Az utazó kis csapat.
Végigjöttünk az Alföldön
Fel a Nagyvisnyó-hegyig,
Sikeresen eltévedtünk
De azért célt nem vétettünk.
Meg is hoztuk mi az esőt,
Dőlt az áldás csendesen,
Csurom víz lett a kabátunk,
Bőrig áztunk rendesen.
Foci helyett vízilabda,
Sárfürdő és dagonya,
Mi lesz veled, kicsi gyermek,
Ha meglát az anyuka?
Majd a patak hűs vizével
Lemossa a sok sarat,
És a boldog, tiszta gyermek
Az ebédlőbe elszalad.
Várja ott a sok finomság,
A frissen főtt ételek.
De hogy meg ne égjen szája,
Fagyival hűti utána.
Csoportfoglalkozás alatt
Elmondják, hogy mi a jó,
Az alkalom végeztével pedig
Rögtön kipróbálható.
Kirándulás idején
Nézzük mi a feladat,
Keresünk a sziklán fákat,
Vagy ha kell, betonhidat.
De megkeressük azokat is,
Ki a túrán lemaradt,
Hogy együtt érjünk a táborba,
Ahol vár még feladat.
Foci, röpi, zsinórlabda,
Avagy víziversenyek,
Szurkolsz saját csapatodnak,
És annak, hogy nyerjetek.
De tudjátok, nem ez a fő,
Nem csak ez a feladat,
Hanem a lényeg azon van,
Ami a szívben marad.
Mik azok az igeversek,
Történetek, helyzetek
Amik be lettek mutatva
Mi maradt meg bennetek?
Legyen jó talaj a szíved,
Örömteli életed,
Akkor nem telt el hiába
A nagyvisnyói heted.
Szatmári Csaba
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A Tiszántúli Kerületi
Gyermektábor vidám élete

Aranymondás
Mert nem tehetjük, hogy ne
mondjuk el azt, amit láttunk és
hallottunk.

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

Csel 4:20

Újabb aranyköpések
Kislány az édesanyjához: „Anya!
Énekeljük már a Danifogós éneket!”

Táborlakók vagyunk

Az anyuka sejti, hogy a „Kicsiny
kis fényemmel világíTANI FOGOK…” énekről lehet szó.

És az Úrról tanulunk.
Szeretünk itt lenni
És sokat nevetni.

Kérdi a kislánytól: „Amelyik úgy
kezdődik, hogy Kicsiny kis fényemmel?”

Sokat esik az eső
És sajnos kell az esernyő.

Kislány: „Igen, a kicsiny kis vénember.”
Sinka Csenge a domboldalon esedezett. Háromszori leborulás
után csak felért a dombtetőre…

Mikor idejöttünk esett

Kiigazítás
A tegnapi számunkban hibásan jelent meg egy idézet: „A gyerekek a
mennyei domesztosz a felnőttek számára.”
Helyesen: „Az Ige a mennyei
domesztosz mindenki számára.”

És fáztunk már eleget,
Itt az idő, imázzunk,
Hogy többé ne fázzunk.
Adu Krisztina

