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Tábori lapunk
A Tiszántúli Kerületi Gyermektábor vidám élete

6. szám

Lábam előtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága. Zsolt 119:105
Elbocsátó szép üzenet - ”Az IGE legyen veled!”
Ez is eljött, hogy elmegyünk… Egy kerek mondatba foglalom össze a tábor igei lényegét.
Isten elhangzott Igéje megítéli életed, a világ minden piszkától tisztává tesz, ezáltal
olyan öröm tölt el, hogy kénytelen vagy az Igét továbbadni és azzal továbbmenni.
Van egy fontos dolog, amit koncertkörúton szereplő énekesektől hallottam. Miután
véget ért a turnéjuk, magukban még legalább egyszer végigéneklik a sokszor előadott
programjukat. Próbáld ki te is! Na, nem feltétlenül a tábori énekes füzetünket végigénekelni - bár az se rossz -, hanem újra elolvasni azokat az igei történeteket, amelyekről
hallottál e táborban. Ne felejts el emlékezni az elhatározásodra sem…
Ha megtartod az Igét, az is megtart téged. Ha döntöttél és kiálltál, kiáll az Úr is érted!
Ha szeretnél otthon is győztes életet, keresd mindig Istent, a Győzelmeset! Ne csak a
fenti mondat, hanem ismerőseid szeme is legyen kerek, ha elmondod nekik ezt a hetet
és látják megváltozott életedet! Vedd komolyan Istenedet!
(tábori lelkészed)

Számodra mi volt a legjobb a táborban?
- Az, amikor megérkeztünk.
- A zsinórlabda, az egész tetszett.
- Amikor mind a két gyermekemet elvitték és a lányokkal zsinórlabdáztam.
(Sinkáné Kati)
- Igen, nem, nemigen.
- Az öröm-nap, mert kaptam csokoládét,
meg én is adtam. Zenét is küldtem ifj.
Deák Attilának.
- Az, hogy egész héten a lányommal lehettem. (Seletye Róbert)
- A legjobb itt állandó vendégünk, a szippantós autó volt. (Szatmári Csaba)
- Amikor a kék csapat második lett zsinórlabdában, a fiúk pedig 4-0-ra megverték a pirosakat a fociban. (Tóth Adrienn)
- A környezet, a táj nagyon szép, és a
gyerekek is nagyon aranyosak voltak.
Olyan bizalommal fordultak hozzám,

kismadarat, pillangót, denevért is hoztak
- azokat nem kellett meggyógyítanom!
(Tóthné dr. Szatmári Edina)
- Jól szórakoztunk, szólt az igehirdetés,
meg lehetett érteni az igét. (Balogh Mihály)
- Tetszett a táj, a tábor maga, a lehetőségek, a pihenés, a nyugalom. (Erdei József)
- A gyerekek buzgósága, ahogyan fogták
a dolgokat, amiket hallottak, és ahogyan
a csoportokban részt vettek. Ha sütött a
nap, ha esett az eső, ha menni kellett
valahová, akkor azt élvezték. Tetszett a
lendületük és az odaadásuk. (Tóth Nándor)
- A tábortűz, nagyon szép volt. (Sőrés
Adina)
- A pálmafák csoportjában nagyon jó volt
lenni, mert mindenkivel foglalkoztak, és
egy másik könyvet is elővettünk a Biblián
kívül. (Sőrés Melinda)
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ViMiPiTi!

Jó hírt mondunk most mi nektek,
Megosztjuk az örömünk,
Mindent, mi a héten történt,
Istenünknek köszönünk.

Világ egykor szép volt,
Míg nem jött a kígyó.
Felverte a föld porát,
Így minden tisztaság elszállt!

Nézzetek ránk, jó a kedvünk,
Itt senki sem szomorú,
De ha mégis, Istent kérjük,
Segítsen, s múlik a ború.

Mindenre bűn, szenny rakódott,
A tisztítás nem volt megoldott.
Lábad mindegy, hova teszed
Hiába forgatod szíved, eszed,
Tiszta nem lehetsz!

Szeretjük a jó vicceket,
Örülünk, ha kék az ég,
De az eső, sár se számít,
Ha Isten szól, nekünk elég.

Piszok mindenhol ragad rád,
Moshatod, rajtad úgyis stabilan áll.
Mehetsz tóra, vagy folyóra,
Míg eljön az az óra, mikor eljutsz
Arra a pontra, hogy Isten nyissa meg
Ajkát gyógyító szóra.

Itt a patak, itt a jégkrém,
Itt a baráti körünk,
Bibliával a kezünkben
Teljesebb az örömünk.

Tiszta akkor lehetsz valóban,
Akár tóban vagy folyóban,
Ha Istentől jön a szózat.
De én tudok valamit, ami mindennél
Többet ér, ami egyaránt testet,
Lelket felüdít: a ma is legjobban
Tisztító golgotai vér!

Hazavisszük a szívünkben
Az örömöt és az Igét,
És egész jövő nyárig áldjuk
A jókedv nagy Istenét!

Isten kardja
Isten Igéje utat mutat

Az Ige olyan, mint egy kard.
Pont arra sújt, amit takarsz.
Bűneinket megmutatja,
Hibáinkat beláttatja,
S életedet megjavítja.

Nagyvisnyó 2007
Újra itt van már a nyár,
a gyerektábor minket vár.
Bár az idő elég esős,
de mi küzdünk, mint egy hős!
Mi van most a hátizsákban?
Naptejcsi és napszemcsi,
kukklámpa és fürdőruci.
Jól érezzük magunkat,
ez akár egy hawai dzsi-dzsi!
A téma nagyon aktuális,
figyeljünk hát erre máris!
Az IGE víz, tűz, mag,
lámpás, méz és kard.
Megjobbítja életünk
és így boldogok leszünk.
Sokat játszunk, sportolunk,
énekelünk, kacagunk.
Vetélkedünk, hegyet mászunk,
új barátokat találunk.
Rémes rímet nem faragunk,
jövőre majd találkozunk.
Szerzők: karcagiak

FELHÍVÁS
Jézus az, ki utat mutat
Az Ige által
Léptünket vigyázza a világban.

A kardot Isten azért használja,
Mert neked a legjobbat akarja.
Megítéli a vétkeidet,
S felkínálja a mentő kegyelmet,
Amit Fiában nyújt minden embernek.

Mint lámpás ég szemembe
Jézus, mint a világosság Szentje.
Éjjel-nappal vigyáz reám,
Mert szerető égi Atyám.
Az úton nem tévedek el,
Mert vigyáz rám kezeivel
És tanácsol szemeivel.

Ha Isten metszeget,
Az sokszor fáj neked,
De hidd el, ez szükséges,
Hogy az égi célt elérhesd
S koronád az Úrtól átvehesd!

Isten Igéje utat mutat
S az Ige engem soha nem untat.
Nem untat, mert látok,
Ezt Néki meghálálom.

Legközelebb
október 6-án szombaton
10.00-15.00-ig
lehetünk együtt a
berettyóújfalui imaházban
a Kerületi
Gyermektalálkozón.
Gyertek el!

Mindenkinek
köszönjük az
írásokat!
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Ezt csináltuk túra helyett

Ezt meg a csapatversenyek során

A csapatverseny
végeredménye:
1. Pirosak
2. Kékek
3. Sárgák
4. Zöldek
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3. oldal

AA Tiszántúli
Tiszántúli Kerületi
Kerületi Gyermektábor
Gyermektábor
vidám
lapjaélete

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

A
tanítók
csoportja

Minden résztvevő a tábor bejáratánál

KÉRÉS
Ne feledkezz meg barátaidról,
akikkel a táborban jól éreztétek
magatokat! Gondolj azokra, akik
kifejezték döntésüket, hogy Istent
akarják ismerni, hinni és hirdetni!
IMÁDKOZZATOK EGYMÁSÉRT!

6. szám

MEGFEJTÉS
A 4. szám 2. oldalán megjelent
rejtvény megoldása:
OLVASD AZ ÍGÉT!
A 4. szám 3. oldalán lévő rövidítések: BMX = Bicycle MotoCross;
MBE = Magyarországi Baptista
Egyház;KEGYET = Kerületi Gyermektábor/Találkozó
Tábori lapunk

