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TÁBORI  ÉLMÉNYEINK 
TÖBBGENERÁCIÓS  CSALÁDI  GYÜLEKEZETI  TÁBOR 

BALASSAGYARMAT-NYÍRJES  2009. július 13-19-ig 

 
A Hajdúböszörményi Bocskai téri református gyülekezet hírlevele 

2009 július-augusztus 

„Ó mily szép és mily gyönyörőséges, ha a 
 
 
 
 
 
 
 

egyetértésben élnek!”Zsoltárok 13.3,1 

 
Áldjon meg téged az Úr, 
és árassza szívedbe 
szeretetének minden gazdagságát, 

 
hogy Szentlelkével eltelve 
a béke 
és a kiengesztelıdés 
eszköze legyél! 

Simon András 

 
A tábor részvevıi csoportonként 

A legkisebbek 
Vezetıik: Tardiné Máté Judit néni 

İk a középsı gyerekcsoport 
Vezetıjük: Szabó Judit néni 

Az ifisek 
Vezetıik: Elekné Szórádi Márta és Szabó 

Márton 

A nık csoportját Lomentné Szopkó Tünde lelkésznı 
vezette 

A férfiak Loment Péter lelkész irányításával  
beszélgettek 
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TÁBORI  IMA 
 
Segíts Uram,… 

hogy pontos legyek, 
hogy másokat hagyjak pihenni, 
hogy türelmes legyek társaimhoz, 
hogy bolha ügyekbıl, ne csináljak elefán-
tot, 
hogy szeretettel viseljem el a közösséget, 
hogy együtt jól érezzük magunkat, 
hogy ezért én is tegyek valamit! 

Ámen. 

Amikor egy festıi 
szépségő luxus 
üdülıhelyre csalo-
gatnak minket, 
akkor szoktuk hal-
lani ezeket a kifeje-
zéseket: „turista 
p a r a d i c s o m , 
„olyan, mint a 
mennyország”. A 
Nyírjesi Szakkollé-
gium bár hegyek, 

erdık, tavak ölelésében van, nem luxus szálláshely. „Csak” egy 
anyagi gondokkal küzdı iskola kollégiuma. Ütött-kopott ebéd-
lıjével, mozgássérültek számára kialakított helyiségeivel, itt-ott 
a tisztaság hiányával az emberi nyomorúságra sokkal inkább 
emlékeztetett minket, mint a mennyországra. Számunkra azon-
ban, július 13. és 19. között mégis egy darab mennyországgá 
változott. 

Gyülekezetünk tagjai közül 63-an - aprók és nagyok - otthon 
hagytuk gondjainkat, hogy Nyírjesen együtt legyünk Istennel és 
egymással… Épüljön a hitünk, a barátságunk, a gyülekeze-
tünk… Megértettük, hogy Isten országát azok öröklik, akik a 
Lélek gyönyörő gyümölcsét termik. Vágytunk rá, hogy ez a 
gyümölcs növekedhessen bennünk. Ezért imádkoztunk, errıl 
beszélgettünk, ezt igyekeztünk felismerni egymásban. 

Hiszem, hogy vissza-
vonhatatlanul ott 
érlelıdött bennünk a 
szeretet, amikor nem 
a magunk érdekét 
nézve akartunk má-
soknak valami jót 
adni hálából azért, 
amit mi is Istentıl 
kaptunk. 
Érlelıdött bennünk 
az öröm gyümölcse 

is minden vidám éneklésnél, minden ajándék elkészítésénél és 
megtalálásánál (legyen az kicsi igés kártya vagy egy nagy sárga 
úszógumi), fürdésnél, gyöngyfőzésnél, agyagozásnál, fızésnél, 
rím faragásnál… De közben megértettük, hogy Isten a körülmé-
nyektıl függetlenül is olyan belsı örömöt tud nekünk adni éle-
tünk minden napján, amitıl „gerjedezik a szívünk”, mint az 
Emmausi tanítványoknak. 

Érlelıdött bennünk a békesség is. Jó volt az az egy órányi 
némaság, és az a néhány békességes igevers, amivel ki-ki elin-
dulhatott megtalálni a saját „csend-szigetét.” Érlelıdött a békes-
ség akkor is, amikor békülni és békíteni tudtunk… 

Érlelıdött a türelem is, mert 62 másik ember különbözı 
természetét, szokásait, igényeit, temperamentumát, ízlését türel-
mesen viselni nem könnyő! (Néha még a magunkét sem.) 

Érlelıdött bennünk a hőség is Isten iránt, aki mellett többen 
most döntöttek, mások már régen. Egy gyülekezet iránt, ahová 
jó tartozni, ahol jó feladatot vállalni. Szeretnénk életünk számos 
területén hőségesnek, megbízhatónak bizonyulni, mert bizony 
ez ma hiánycikknek számít. 

Hiszem, hogy érlelıdött bennünk a kedvesség, jóság, sze-
lídség és önuralom is a tábor alatt. 

Egy társalgó képezte Nyírjesi „templomunkat”. Benne né-
hány szék volt a felnıtteknek, néhány matrac a gyerekeknek és 
egy lépcsı az ifiseknek. Az utolsó délelıttön ott úrvacsoráz-
tunk. A gyerekek névre szóló oklevélkét kaptak csoportvezetı-
iktıl. „Kedves……! A te kis életed a … gyümölcsét termette a 
héten.”- hangzottak a dicsérı szavak. 

„Csak” kenyér, bor és kartonból készült oklevelek… Szá-
munkra mégis egy darab mennyország volt. Remény arra, hogy 
gyümölcsözı életünk jutalmaként Isten egyszer abban az or-
szágban lát majd vendégül minket, amit a benne bízóknak ké-
szített.   

Lomentné Szopkó Tünde 

Egy darab mennyország 
 

 

TÁBORI  EMLÉKEK 
Én még sohasem jártam Nógrád megyében, pedig már a hatvan évet is betöl-

töttem. Nekem a szép tájak, Hollókı és a vár tetszett a legjobban. Nagyon hasz-
nosak voltak a beszélgetések a Lélek gyümölcseirıl és a sok ének. A vetélkedı is 

nagyon izgalmas volt, 
ennek a gyerekek örül-
tek a legjobban. A hét 
végére teljesen össze-
szoktunk, lélekben és 
testben megerısödtünk. 
Én jövıre is elmegyek, 
ha lesz. 

Szeretettel 
Török Antalné 
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Angyal-Bárány játék 
 

„Magas hegyek között, hol a tenger hupikék, 
ott laknak ık, a törpikék. 
Hatalmas fák között gombaházakban lakunk 
És mindig vidámak vagyunk.” (Hupikék törpikék c. rajzfilm címadó dala) 
 

A tábor alatt talán mi is így éreztük magunkat a magas hegyek és hatalmas 
nyírfák közötti házikókban, ahol mindig vidámság töltötte el a szívünket. De 
ami engem leginkább megvidámított az az Angyal-Bárány játék volt. A tábor 
elején mindenki húzott egy nevet a táborozók közül, akit titokban egész héten 
apró ajándékokkal és segítséggel örvendeztethetett meg. Az angyalkák minden 
nap szorgalmasan jártak báránykájuk kedvébe. Néha olyan furfangosak voltak, 
hogy a bárányok egész héten nem jöttek rá ırangyaluk kilétére. Nagyon ötletes 
és személyre szóló ajándékokat kaptunk. A játékon keresztül azt éreztük, hogy 
milyen jó valakinek örömet szerezni. Az is jó volt benne, hogy tudtuk, hogy egy 
valaki különösen oda figyel ránk a táborozók közül. Így egymást is jobban meg-
ismertük. Szombat este pedig a „mozgó” tábortőznél (a vihar miatt csak hordoz-
ható katlanban tudtunk tábortüzet rakni!) végre fény derült arra, hogy melyik 
báránynak ki volt az angyala. 

Loment Viola Hanna 12 éves 

Kedves Tünde néni és Péter bácsi! 
Ahogy megígértem, megpróbáltam írni én is a táborról: 
Nekem a táborban a tó tetszett a legjobban, mert jót 
lehetett benne fürödni és játszani. Kedden találtam egy 
üres kagylóházat a tó partján, olyan nagy volt mint a 
sportcipım. Másnap meg 2 élı kagylóra is rábukkan-
tam. Nagyon megörültem, mikor kinyílt a héjuk. Vasár-
nap egy mőanyag dobozba vizet engedtünk mamával, 
és abban szerencsésen haza tudtuk hozni ıket. Az egyi-

ket elajándékoztam, a másikat meg kivittük Kormos papával a csónakázótóhoz, 
hogy el ne pusztuljon. Nagyon jó volt a tábor, máskor is szívesen elmennék. 

Kormos Gréta (8 éves) 

 
„Lábam elıtt mécses a te Igéd…” 

Nekem a 
t á b o r b a n 
nagyon tet-
szett a tó, az 
éjszakai túra, 
a kreatív és a 
c s o p o r t o s 
foglakozás, 
amit Judit 

néni játékokkal tett még érdekesebbé. De a 
legnagyobb élményem az volt, amikor egy 
este mindannyian együtt kimentünk a Segítı 
Szőz Forráshoz. A gyerekek mécseseket 
gyújtottak a sötétben és rátették a délelıtti 
foglalkozáson készített burákat. Énekeltünk, 
és Apa elmondta néhány mondatban, hogy 
Isten igéje is olyan fontos nekünk, mint lá-
bunk elıtt a mécses, vagy a zseblámpa fé-
nye a sötétségben. Többen hangosan imád-
koztak. Néhányan még a felnıttek közül is 
könnyeztek, mert velem együtt azt érezték, 
DE JÓ, HOGY EBBE A GYÜLEKEZET-
BE TARTOZUNK! 

Loment Boróka Emese 12 éves 

 

GYERMEKEK EMLÉKEI 



4 

 

 
Július 22.-én este lehettünk tanúi a 
fiatalokból álló együttes bemutatko-
zásának, akik hitet tettek az evangéli-
um mellett, hirdették Isten üzenetét 
egy nagyszerően megtervezett kon-
cert keretében, modern zene, színpa-
di tánc, jelenetek, fények kíséretében. 

MAGYAR  CONTINENTAL  SINGERS  a Bocskai téri templomban 

IMÁDSÁG (amely a táborban született, 
abban az órában, amikor csendben, magányban elvonulva a békességet keres-

tem) 
Kol. 3,15 
„És Krisztus békessége uralkodjék a ti szívetekben.” 
„ Legyetek háládatosak.” 
Uram, Istenem köszönöm a reggel csendjét, amikor min-
den teremtett lény a te békességeddel telve, szinte 
árasztja a megpihenés szépséges erejét. Add Uram, hogy 
ne fogyjon ki szívembıl a hálaadás a nap minden órájá-

ban. Add ezt Uram a Te békességed által. Ámen. 

 

Szép az élet hali hó, táborozni menni jó. 
Elhagyom a városom, új városba utazom. 
Szép helyeket meglátom, a jót nagyon imádom. 
Táborozók leszünk majd, jókat játszunk együtt 
majd. 
Egymásra mi vigyázunk, a túrán majd jót má-
szunk. 
Élvezem én itt a hetet , táborozni lehetek. 
A kaját én szeretem, ezért mind meg is eszem. 
Kincskeresést akarunk, hanem kapunk duzzo-
gunk. 
Tábortüzet is rakunk, hazafelé ballagunk. 
Szép az élet hali hó, táborozni jaj, de jó. 

 
Itt az idı itt van már, nézd az eget sötét már. 
Mécses van a kezőnkben, szeretet a szívőnkben. 
Gyertek velem menjünk már, az erdıben együtt át. 
Forráshoz mi kimegyünk, mécsest oda kiviszünk. 
Oda érünk nemsoká, gyerünk pajtás kitartás. 
Szúnyogok is vannak már, de a füsttıl tovább áll. 
Gyertek-gyertek utánam, liba sorban csak bátran. 
Elérjük mi a forrást, nem tőrjük a nyafogást. 
Gyere bátran, gyere hát, elértük mi a forrást. 
Ide értünk végre már, letehetjük a gyertyát. 
Elmondunk mi egy imát, szívünk teljes bánatát. 
Hidd a víznek erejét, segít neked, jaj de szép. 

    
    

Az autóbu-Az autóbu-Az autóbu-Az autóbu-
szon és az éj-szon és az éj-szon és az éj-szon és az éj-
szakai túrán szakai túrán szakai túrán szakai túrán 
született buz-született buz-született buz-született buz-
dító dal, mely dító dal, mely dító dal, mely dító dal, mely 
Nagy Zsolt Nagy Zsolt Nagy Zsolt Nagy Zsolt 
ötlete volt, és ötlete volt, és ötlete volt, és ötlete volt, és 

„Mert a hol ketten vagy hárman egybegyőlnek az én ne-
vemben, ott vagyok közöttük.”  (Mt 18, 20) 

Cikkem mottójául azért választottam ezt az Igét, mert bizony 
nehéz szavakat találni arra a csodára, amit a gyülekezeti tábor-
ban átélhettünk: sokszor szinte kézzelfogható, tapintható volt 
Isten jelenléte. És ahol İ jelen van, ott csoda történik: áldását 
adja nekünk a maga csendes módján. 

Ahogy elindultunk hazafelé és távolodtunk a tábor kapujá-
tól, egyre erısödött bennünk az érzés: „visszamennénk!” – gon-
dolom, ezzel nem voltunk egyedül. 

Máris hiányoztak a többiek, a testvé-
reink, akikkel olyan jó volt együtt lenni – 
mennyivel szegényebbek lennénk, ha 
nem ismertük volna meg ıket. 

Hiányzott Isten Igéje, annak magya-
rázata, melyet addig olyan sőrőn hallhat-
tunk. 

Hiányzott az örömteli hangulat, a lé-
leküdítı éneklés.  

Hiányoztak az építı beszélgetések, 
amelyek során jó volt rácsodálkozni test-
véreink nagy hitrıl és magas intelligenciá-

ról árulkodó hozzászólásaira. 
Hiányzott a sok kedves szó, az állandóan felénk áradó szere-

tet – itt nem kellett félni, hogy valaki rosszindulattal közelít hoz-
zánk. 

Tehát szomorúság töltötte el a szívünket, mert ösztönösen 
éreztük, mindezekben ezután ritkábban lesz részünk, mint a 
tábori héten volt. Hiszen a világ mindent megtesz, hogy eltávo-
lítson Istentıl, ez a gyülekezeti tábor viszont egészen közel vitt 
bennünket Hozzá. 

Ez a tábor nagyszerő alkalom volt arra is, hogy a gyülekezet 
jelen lévı tagjai között szorosabb kapcsolat alakuljon ki: jobban 

megismerhettük egymást, jó volt megta-
pasztalni, mennyi érték rejlik testvéreinkben, 
jó volt meríteni a hitükbıl. Isten rövid idı 
alatt igazi közösséggé formált bennünket.  
Aki ott volt a táborban, egészen biztosan 
gazdagabban tért haza, mint ahogyan oda-
ment: növekedett a hite, a gyülekezet kö-
zösségéhez való tartozás érzése. 
Adja Isten, hogy jövıre még többen le-
gyünk, hogy még többen élhessük át mind-
ezt a sok áldást! 

Pongorné Tacsi Erzsébet 

Gondolatok a táborról 

 

A nıi csoport néhány gondolata a sze-
retetrıl eszperente nyelven: 

-  Emberek el ne csendesedjen bennetek e 
szeretet. Kedvesek legyetek egyszerre. 

-  Szereteteddel legyen teljes e teremtettség. 
Gyermekek életében érjen szereteted. 

- Szeretek teneked cselekedve, elmélkedve 
lenni. 

-  Kedves érzés, mely embereket egyberen-
dez, eggyé tesz. Remek és teljes lesz éle-
tetek ezzel a kegyelemmel. 

-  Eszembe veszem nem egyszer, megma-
rad-e bennem és az emberekben szerte 
hintett intelem. Ez nem egyszer él bennem, 
velem és életemben. 

-  Elég neked az én kegyelmem. Ezzel elkez-
dek reménykedve, szeretetlenül is szeret-
ve, belefeledkezve, beszélgetve, megelé-
gedve szeretni. 

-  Életet jelent ezen érzés nekem, ez legyen 
lelkemben kedves vendégem, ezt engedd 
édes Istenem megélnem! 
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FİZTÜNK ÉS MINDEN ELFO-FİZTÜNK ÉS MINDEN ELFO-FİZTÜNK ÉS MINDEN ELFO-
GYOTTGYOTTGYOTT   

  

A TÁBOR MINDENNAPJAI KÉPEKBEN 

REGGEL ÁHITATOT TARTOTTUNKREGGEL ÁHITATOT TARTOTTUNKREGGEL ÁHITATOT TARTOTTUNK   

ÉTKEZTÜNK 

REGGEL ÚSZ-REGGEL ÚSZ-REGGEL ÚSZ-
TUNK, DÉL-TUNK, DÉL-TUNK, DÉL-
UTÁN FÜRÖD-UTÁN FÜRÖD-UTÁN FÜRÖD-
TÜNKTÜNKTÜNK   ALKOTTUNKALKOTTUNKALKOTTUNK   

MEGÁLLTUNK HOLLÓKİNMEGÁLLTUNK HOLLÓKİN  

SALGÓTARJÁNBAN ISMERKED-
TÜNK A BÁNYÁVAL 

VASÁRNAP ÚRVACSORÁT VETTÜNKVASÁRNAP ÚRVACSORÁT VETTÜNKVASÁRNAP ÚRVACSORÁT VETTÜNK   

UTAZTUNKUTAZTUNK  

SZÁMBA VETTÜK A LÉLEK GYÜMÖLCSEIT 

CSOPORTOKBAN 
BESZÉLGETTÜNK 

IPOLYTARNÓCON „IDİUTAZTUNK” 
3O MILLIÓ ÉVET 

„Szép az élet, halihó, 
Táborozni csuda jó, 
Elhagyjuk a városunk, 
Palóc földre indulunk.” 

Efféle csatakiáltással keltünk útra 
63 fıvel az idén a gyülekezeti tábor-
ba, Nyírjesre. Már jól ismert és ke-
vésbé ismert gyerekek, felnıttek 
együtt egy hetet töltöttünk idegen-
ben, a lélek gyümölcseit keresve. 
Visszautaztunk a Biblia korába. 
Utunk során Naomi és Ruth Kísért el 
bennünket. Napról – napra 10- 12 
gyerek elıtt tettünk  bizonyságot az 
ı életükrıl, családjukban történt eseményekrıl. Ráirányítottuk 
figyelmünket ISTEN gondoskodására, irántunk való szeretetére. 
A történeteket játékos formában, gyermekközeli módon ismertet-
tük meg. Sokféle tevékenységet kínáltunk számukra. Színezık-
kel, szemléltetı képekkel, makett készítéssel, dramatikus játé-

kokkal, sok-sok énekléssel mélyítettük isme-
reteiket. Vidáman, felszabadulva teltek napja-
ink. A gyönyörő napsütéses idı, napról-napra  
lehetıvé tette a közeli tóban való fürdızést. A 
séták, kirándulások és az éjszakai túrák izga-
lommal töltötték el a legkisebbeket is. Az 
izgalmakat fokozta, hogy az utolsó este fény 
derült a nagy titokra – KI VOLT  AZ  AN-
GYALKÁM? – kitıl kaptam, akár minden nap 
apró meglepetéseket, figyelmességet, ked-
vességet? 
FANTASZTIKUS  ÉLMÉNY  VOLT!!! 
Várjuk a hetek, hónapok múlását, hogy újra 
táborlakók lehessünk és létszámunkat egyre 

növelhessük! Köszönet minden kicsinek és nagynak, köszönet a 
lelkészeinknek, akik ezt lehetıvé teszik számunkra! 

ISTEN  MARADJON  VELÜNK 
ÉS  IGAZGASSA  ÚTJAINKAT!!! 

Tardiné Jutka néni és Vargáné Ancsa néni (Csoportvezetık) 

TÁBOR A JAVÁBÓL 
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Nagyon vártuk már, hogy eljöjjön 
az a nap és az az óra, amikor vára-
kozással telve elindulhattunk 
Nyírjesre, az idei többgenerációs 
gyülekezeti táborunkba. Gyorsan 
teltek a napok, nagyon jó volt 
együtt lenni. 
Áldásosak voltak a reggeli  áhítatok, 
a csoportos beszélgetések, az esti 
igehallgatás, a délutáni fakultatív 
programok és a sok-sok éneklés. A 

csoportos beszélgetéseken a  Lélek gyümölcseit vettük sorra, 
egyet-egyet naponként megbeszéltünk részletesebben. 

Nekem a hőség napja volt a legemlékezetesebb. A reggeli 
áhítat is tanulságos volt, a hőségrıl szóló beszélgetés is a nıi 

csoportban. Délután az ebédlıben megtartott vetélkedı hozott 
újabb izgalmakat a tábori életbe. 

Szürkületkor elindultunk az erdei forráshoz, amely egy 
kegyhely, zarándokhely. Mire odaérkeztünk besötétedett. Mé-
cseseket gyújtottunk, énekeltünk, majd  tiszteletes úr néhány 
gondolata után közösen imádkoztunk. Nagyon meghitt alkalom 
volt számomra, amely feltette a koronát az egész napra. 

A Lélek egyik fontos gyümölcse a hőség. Adja Isten, hogy 
hőségesek lehessünk İhozzá, családunkhoz, gyülekezetünkhöz, 
szőkebb és tágabb környezetünkhöz. 

„Hőséged végtelen, hőséged végtelen, 
Minden nap bı áldás árad reám. 
Hiányom pótolod  hatalmas kézzel, 
Hőséged végtelen Uram hozzám…” 

Nagy Sándorné 

HŐSÉGED  VÉGTELEN… 

Nagyon jó volt a gyülekezeti tagokkal 
együtt lenni. Kicsikkel, nagyokkal, úgy, 
hogy nem kellett a hétköznapi dolgok után 
rohannunk. Többet foglalkozhattunk a 
testvéri egységben rejlı végtelen lehetısé-
gekkel. Mert Isten végtelen, vagyis örök. 
Sajnos a táborozásunk véges volt, egy 
hetes. De hálát adhatunk Istennek azért, 
hogy elrendelte és elhozza minden héten a 
vasárnapot, amikor találkozhatunk. Isten 
szabad szemmel / alkotásait kivéve/ nem 
látható, csak szabad szívvel érezhetı. Ez 
nyilvánosan is árulkodott ezeknek az em-
bereknek az érzelemvilágán keresztül. 
Örülök, hogy közéjük tartozhatok én is. 
Mint mondtam Isten végtelen, vagyis 
örök, mi örököltük az İ szeretetét, amely 
örökké épít, örökké kreatív. Ezt tapasztal-

hattam meg táborozásunk alkalmával újra. 
Örülök, hogy együtt tölthettem egy hetet 
gyermekeimmel. Annak pedig még jobban, 
hogy olyan közösségben lehettek, amelynél 
kívánni sem lehet jobbat. 
Köszönöm a szervezık és a segítık áldoza-
tát. Szépek és színesek voltak a progra-
mok, talán lehetett volna még több… A 
jóval sohasem tud betelni az ember! 
Hálás vagyok a hitmélyítı beszélgetése-
kért, ismereteink bıvüléséért, az egymás-
hoz való közelebb kerülésért, a családias 
légkörért. 
Jó érzés visszagondolni a testvérekkel 
együtt töltött idıre. 
Mennyei érzés… 
Istennek legyen hála mindenért! 

Papp Ervin presbiter 

ÉLMÉNYBESZÁMOLÓ 

 

H í r eH í r eH í r eH í r e kkkk    
• Hálaadó Istentisztelet lesz november 1-én, vasárnap 9 

órakor a megújuló templomért és az iskola bıvítéséért. 
Igét hirdet Dr. Bölcskei Gusztáv püspök, a Zsinat lelkészi 
elnöke. 

• Szeptember 13-án 9 órakor a város napján ünnepi isten-
tisztelet lesz a Bocskai téri templomban. 

• Csoportos esküvı október 3-án szombaton 15 órakor a 
Bocskai téri templomban. Még várjuk azok jelentkezését, 
akik polgári házasságot kötöttek, de templomi esküvıjük 
nem volt. 

• Vége a nyári szünetnek. Szeptembertıl folytatódnak a 
gyermek-istentiszteletek és az ifjúsági bibliaórák. 

Minden szülınek és diáknak sok-sok örömöt és sikert kívánunk a most 
induló tanévre a Bocskai téri Gyülekezet nevében! 

 
Szeretettel: Loment Péter és Lomentné Szopkó Tünde lelkészek 

Szép a táj s a víz, 
Egy hétig lakunk mi itt. 
Külön házak, külön szo-
bák, 
„Szívatások”, jó éjszakák. 
 
Kártyajáték, társaság: 
Boldogság tesz jó benyo-
mást. 
Sok-sok család, gyerekek 
Alkotnak egy közösséget. 

Sok szép hely itt 
Nyírjesen 
Megnézzük mi mindegyi-
ket. 
Dalok, versek ömlenek: 
Ihletet ad a természet. 
 

(Gyulai Eszter az  
ifjúsági bibliakör tagja) 

Gyulai Eszter: Nyírjesi tábor 



7 

 

 
 
 

 
 

Jézus, a mi örömünk 

Július 13. és 19. között a Bocskai téri gyülekezet által szer-
vezett többgenerációs táborban vettem részt. A jó hangulatban 
eltöltött egy hét színes programjai közül a délelıtti beszélgeté-
sekrıl szólnék részletesebben. Ezeken az alkalmakon a Lélek 
gyümölcseit „ízlelgettük”. Pál apostol a Galátákhoz írott levelé-
ben így foglalja össze a szentlélek ajándékait. 

„A Lélek gyümölcsei pedig: szeretet, öröm, békesség, türe-
lem, szívesség, jóság, hőség, szelídség, 
önmegtartóztatás. Az ilyenek ellen nincs 
törvény.” (Gal 5;22) 

A rendhagyó bibliaórákat a nıi test-
vérek számára Lomentné Szopkó Tünde 
lelkipásztor irányította nagy türelemmel 
é s  o d a f i g y e l é s s e l .  E g y - e g y 
„gyümölcshöz” bibliai idézeteket hozott 
számunkra, s közösen próbáltuk értel-
mezni azokat, feltárni a bennük rejlı ısi 
bölcsességeket, s megvizsgálni saját éle-
tünket az ige fényében. 

Engem különösen megragadott az 
örömrıl való beszélgetés. A lelkipásztor asszony az öröm ébre-
désének lélektani folyamatára irányította rá figyelmünket az 
emmausi tanítványok történetében. Lukács evangélista könyvé-
nek 24 részében a 13 verstıl kezdıdıen olvashatjuk  az alábbi 
eseményeket. 

Jézus kereszthalála után 2 tanítvány menekül Jeruzsálembıl. 
Nagy a bánatuk, hisz elvesztették Jézust, a mestert. Annyira el 
vannak keseredve, hogy nem ismerik fel a melléjük szegıdött 
Jézust, s újra csak a jeruzsálemi események körül forognak gon-

dolataik. Jézus halálával szertefoszlott a reményük, hogy Izrael-
nek szabadítója legyen. Hiába figyelmezteti ıket Jézus a prófé-
ciákra, nem vigasztalódnak meg. Mikor Jézus el akar köszönni, 
marasztalják, hisz érzik, hogy jó vele. Azonban csak este a va-
csoránál, a kenyér megtörésekor ismernek rá. Ekkor nagy lesz 
az örömük, s visszamennek Jeruzsálembe, hogy másoknak is 
elmondják Krisztus feltámadását. 

Szerintem ismerıs élethelyzet ez mind-
nyájunk számára. Zaklatott világunkban, 
számtalan testi-lelki teherrel küzdve 
gyakran vagyunk szomorúak. Ebben a 
reményvesztett állapotunkban Isten 
gyakran küld mellénk embereket, hogy 
megvigasztaljanak bennünket, gondolata-
inkat megfelelı irányba tereljék, de mi 
nem vesszük ezt észre. S csak nehezen 
ismerjük fel, hogy Isten már régóta ve-
lünk van. 
Az örömre való képesség Isten ajándéka, 
amely ott szunnyad bennünk. A mi hoz-

záállásunkon is múlik, hogy fel tudjuk-e ébreszteni ezt magunk-
ban. 

De a történet legfontosabb tanulsága számomra az, hogy 
életünk legnagyobb csodája és állandó örömforrása a Jézussal 
való találkozás, a vele való lelki közösség. Jó lenne, ha minél 
több ember felismerné ezt, s megélné ezt az örömet! Hordozzuk 
imádságban, hogy a többi gyümölccsel együtt ez is érlelıdjön 
minél többünk szívében a Szentlélek segítségével! 

Mezıné Szabad Erzsébet 

Én is szerettem volna írni a táborról, de szerintem nem lehet 
szavakba megfogalmazni azt, ami azon a vasárnap délelıttön 
történt. 

Egész héten a Lélek gyümölcseirıl beszélgettünk, szeretet, 
öröm, békesség, türelem stb. Külön a nık, külön a férfiak, kü-

lön a kisgyerekek, a na-
gyobbak és még nagyob-
bak. A záró áhítat után 
úrvacsora következett a 
felnıttek részére a gyere-
kek jelenlétében. Utána a 
gyermekmunkások név 
szerint szólították a gyere-
keket. Egy kis emléklapot 
adtak át nekik, ami kicsit a 
megmérettetésükrıl is 

szólt, hogy az ı kicsi életük ezen a héten melyik gyümölcsöt 

teremte. Ekkor szinte megállt a levegı, és míg mi felnıttek 
zsebkendıinket keresgettük, ık harmincegynehányan lelkesen 
siettek kis fehér pólójukban átvenni azokat. Valami hozzá ha-
sonló történt, mint amikor 18 éves koromban Jézus hívogatott 
bennünket egy ifi órán. Még amikor rágondolok is elfog valami 
leírhatatlan öröm. Én akkor, 
ott engedelmeskedtem a 
hívó szónak, és elindultam 
felé. Remélem ezeknek a 
gyerekeknek a szívüket is 
megérinti a hívogató szere-
tet annyira, hogy merjenek 
felé elindulni. 

Kérlek imádkozzál te is 
ezért! 

Szabó Margit 
 

Az Isten jelenlétében eltöltött 10 perc alatt többet gyarapodunk a kegyelemben, mint a tıle távol töltött 10 év alatt. 

FARIZEUSI  FOHÁSZ  
(a negatív minta) 

Én szeretem a te Szent Egyházadat, 
Lakozásodnak földi helyét, 
De míg Zöld Gergely lesz a papunk 
Én nem hordozom semmi terhét. 
 
Szeretlek téged áldott Jézus, 
Vágyam, hogy akaratod tegyem, 
De a szomszédos egyháztagtól 
Óh kérlek szabadíts meg engem! 

 
Köszönöm Uram a hangomat, 
S az énekre ihletı erıt, 
De míg Nagy Péter lesz a kántor 
Az énekben én nem segítem ıt. 
 
Asztalodra a drága Jézus 
Kegyelmének jelét helyezd, 
De míg Kiss  Bálint osztja azt ki, 
Sem bort nem veszek, sem kenyeret. 
 

Minden mikkel megáldottál 
Tıled jöttek s tiéd ezek, 
De, ha Rácznét is segélyezik, 
Adakozásban részt nem veszek. 
 
Könyörgök hozzád esdekelve 
Készíts nékem a mennybe helyet, 
Égi lakást, de kérlek Uram, 
Hogy semmiképpen sem Nagyné mellett. 
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Lapzárta: október 17. 

 

A Balassagyarmat-Nyírjesen megrendezett második többge-
nerációs nagytábornak 63 állandó lakója volt. Azokkal a látoga-
tókkal együtt, akik egy vagy több napra meglátogattak minket 
összesen 72 fı volt. Hálára indít minket, hogy a családokra ne-
hezedı anyagi terhek ellenére a résztvevık száma idén - a 
2008-as Telkibányai Táborhoz képest - 34%-al növekedett. 

A tábor legifjabb lakója 17 hónapos volt, a legidısebb 77 
éves. Így a táborozók állagéletkora 30 év volt. A résztvevık 
50%-a 14 év alatti. Az életkor szerinti megoszlás arányosnak 
mondható. A táborozók 61%-a (37 fı) vett részt az elmúlt év-
ben is gyülekezeti táborunkban! 

A délelıtti foglalkozások kisebb csoportokban történtek. 
Tavaly 4, most 5 csoportban tudtunk együtt lenni. 

A részvételi díj terhének enyhítésére különbözı kedvezmé-
nyeket adtunk. Ezeknek valamelyikét a résztvevık 90%-a 
igénybe tudta venni. Legtöbben családi kedvezménnyel (a részt-
vevık 30%-a), valamint munkatársi és csoportvezetıi kedvez-
ménnyel (a résztvevık 25%-a) jöttek. 

A tábor teljes költsége: 1 693 044 Ft volt. 
Részvételi díjból és adományokból származó bevétel: 

1 347 400 Ft (Ez az összköltség 78%-a) 
A táborozás költségét a gyülekezet közös pénztára 345 644 

Ft-al pótolta ki. (Ez az összköltség 22%-a. Kevesebb, mint az 
elmúlt esztendıben.) 

Ezúton köszönjük meg a résztvevık bizalmát, hogy értékes 
szabadidejüket velünk töltötték el, és nyaralásra szánt pénzüket 
gyülekezeti táborra szánták. 

Külön köszönjük a csoportvezetık munkáját, felkészültsé-
gét, ötleteiket, fáradhatatlanságukat. 

Hálásak vagyunk minden anyagi segítségért, adományért, 
áldozatvállalásért. 

Köszönjük a Presbitérium támogatását, hogy a gyülekezetet 
anyagilag megterhelı építkezések mellett is fontosnak tartották 
a tábort. 

De mindezekért legfıképpen Istent magasztaljuk: 
 
„Emlékezzél meg az Úr jóságáról! 
Emlékezzél meg oltalmáról, 
Mert olyan magas, mint az ég 
Hősége és megtartó kegyelme hozzánk, 
Nagy az ı kegyelme népe iránt.” 
 (Nyírjesi énekeskönyv 50.) 

Lomentné Szopkó Tünde 
lelkész 

Rövid számvetés 

Egy éve olvastam Karsay Eszter írásában arról, hogy szegénynek, 
vagy gazdagnak érezhetem e magam a jelenlegi helyzetemben. Mennyi 
jut belıle mások segítésére, adakozásra. Aki már olvasta, annak sem árt 
az ismétlés. 

„ Aki gazdagnak érzi magát, tud adni. Tudatosan fogalmazzuk így: 
nem az ad könnyen, aki gazdag, hanem aki gazdagnak érzi magát. 
Viszonylagos az a kérdés, hogy ki a gazdag, és ki a szegény. Mihez 
képest vagyok gazdag, és mihez képest szegény? Milyen értelemben 
vagyok gazdag, és milyen értelemben szegény? 

Sokszor kesergünk, mert úgy érezzük, hogy nincs meg mindaz, 
amire vágyunk. De sok gazdag is keserően hal meg hatalmas vagyona 
és gazdagsága mellett, mert nem tud élni vele, és nem érzi gazdagnak 
magát. S akkor nem is az, hanem nagyon-nagyon szegény. Milyennek 
érzem magam? Hova sorolom magamat, Egyáltalán mit tartok gazdag-
ságnak? Ezek a kérdések sorakoznak elénk, amikor az adakozásról 
gondolkozunk. Pál apostol tanítja a korinthusiakat arra, hogy győjtsenek 
adományokat a jeruzsálemi szegényeknek… Két fejezetet szentel en-
nek, hogyan és miként készítsék el adományukat (2Kor 8-9) Az Igébıl, 
az intelmekbıl a keresztyén gyülekezetekben és istentiszteleti gyakorlat-
ban szertartási elem lett: az adakozás Minden istentiszteleten hirdetjük 
az adakozást, legtöbbször ezzel az igével: a jókedvő adakozót szereti az 
Isten. Ez egy ószövetségi példabeszéd, közmondás volt, Pál idézi, mi is 
ezzel biztatjuk magunkat és egymást. Rossz, ha kedvetlenül, kényszerő-
ségbıl, számításból adunk, mert az adakozás hálaáldozat. Az élethez 
szükséges a jókedvő adomány. 

A legnagyobb adakozónk maga az Isten. İ tart fenn mindent, Isten 
jókedvő adományából élünk. İ adta az életet, azért vagyunk mindnyájan 
gazdagok. Sok érdekes tulajdonsággal, sok-sok talentummal, lehetıség-
gel ajándékozott meg, olyan gazdagsággal, amit talán fel sem fedez-

tünk, ki sem aknáztunk. Elmúltak évek, évtizedek, hogy nem használtuk 
az adományainkat, amiket kaptunk Istentıl. Vajon tudjuk, hogy milyen 
gazdagok vagyunk? Hogy micsoda nagy örökségünk van Jézus Krisz-
tusban? Maga Jézus, a Szabadító, az Isten legnagyobb ajándéka az 
emberiségnek. A menny, az üdvösség a miénk, de az élet itt a földön is 
a miénk. Gazdagok vagyunk, erıt kaptunk, tálentumokat kaptunk, idıt, s 
hozzá vezetıt az úton. Lehet, hogy azért kesergünk, mert valami mást 
képzeltünk magunknak, a nálunk vagyonosabbakhoz mérjük magunkat. 
Mindig van, és lesz nálunk gazdagabb. Kihez, mihez mérjük vagyonun-
kat?  

Isten bıkezően adta ajándékait. Ha valaki testi vagy szellemi fogya-
tékkal születik, akkor legtöbbször érzelmi többletet ad hozzá. Ha hiány-
zik valami az egyik oldalon, akkor a másik oldalon kiegyenlíti. Gazdag 
Istenünk van, aki a maga gazdagságából ajándékozta nekünk az életet. 

Az a szeretet, amit mások adnak nekünk, és az is, amit mi adunk 
másoknak, a mi gazdagságunk. Hallatlan nagy gazdagság birtokosai 
vagyunk, csak föl kellene venni a szemüveget, hogy lássuk. … Határta-
lan a gazdagságunk. Pál apostol írja ezt is: minden a tiétek. Csodálatos 
ige ez, fel sem fogtuk még: Minden a tiétek, ti pedig a Krisztusé, Krisztus 
pedig az Istené. (1Kor 3,21-23)  

Igen, az Istené minden, benne én magam is, nekem ajándékozta az 
élettel együtt a gazdagságot: a hit, a békesség, az öröm, a reménység, 
a szabadság gazdagságát. De hogy ez mekkora kincs? Ki-ki akkor tudja 
meg, amikor igazán kezdi birtokba venni, megvizsgálni, kipróbálni és 
használni ezt a mérhetetlen nagy vagyont. Ha ebbıl indulunk ki, hogy az 
Isten nekünk ajándékozott mindent, akkor jutunk el oda, hogy ebbıl már 
nem félünk adni másoknak is.” 

Legyen az lelki, vagy anyagi jellegő. Ámen. 
Közreadta: V. Tibor. 

GAZDAG VAGYOK. 


