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Áldjon meg téged az Úr, 
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a béke 
és a kiengesztelıdés 
eszköze legyél! 
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nyaralni, akikkel eddig alig-alig ismerték egymást, és ahol még a 
régi táborokhoz hasonlóan egy napirendhez is, no meg másik 50 
emberhez is alkalmazkodni kellett.  
Aztán megtört a jég! Kit így, kit úgy, de az Utakat Rendezı Isten 
elhozott Telkibányára megtalálni azt, ami hiányzott az életünkbıl, 
a gyülekezetünkbıl. 
A hét témája ez volt: Úton vagyunk. 
Vezérigéje: „Utaid, Uram, ismertesd meg velem, ösvényeidre ta-
níts meg engem!” Zsolt 25,4 
Vezéréneke: Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz el… 
Pállal keltünk útra minden nap másik város felé, és a történetek-
bıl saját életünk kérdéseire kerestünk válaszokat: 
Kedd: ApCsel 9,1-22 – Damaszkusz 
Életem is olyan, mint egy utazás, de merre tartok? Mi az úti cé-
lom? Hová akarok megérkezni? Egyáltalán a jó irányba haladok, 
vagy sodródok? Változhat-e útközben a cél? Képes vagyok-e 
elfogadni, hogy néha rossz úton járok? Mi vár az út végén? 
Szerda: ApCsel. 14,8-20 – Lisztra 
Ki vagyok én, aki úton járok. Mit hoztam magammal? Mennyire 
tudom elfogadni az elismerést, vagy elmarasztalást? Gyızelmet, 
vagy vereséget? Nagy és nehéz kihívások, változások, határátke-
lıhelyek az életemben. „Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörök-
ké ugyanaz.” Zsid 13,8 
Csütörtök: ApCsel 16,11-40 – Filippi 
Kik a mi úti társaink? Mit köszönhetünk nekik? Mit adunk nekik? 
Hogyan hatunk rájuk? Úti társaim-e a családtagjaim? („én és az 

én házam népe”) Útitársainknak tekintjük-e a gyülekezeti tagokat, 
táborozókat? Nyitott vagyok-e új útitársakra? Mi tehetünk az úti-
társ nélküli emberért (börtönır)? Útitársam-e Jézus? Milyen vele 
az utam? „Ti az én barátaim vagytok.” János 15,14 
Péntek: ApCsel 20,7-12 – Troász 
Mi van akkor, ha elfáradtam, ha megfáradtam? Mibe lehet elfá-
radni, belefáradni? Mi van, ha az igehallgatásban, a szolgálatban 
fáradtam el?  Ha unatkozom? Ha „tele a hócipım”? Mitıl van ez? 
Miért veszélyes ez? Hogyan újulhatok meg hitben ugyanabban a 
gyülekezetben sok év után is? (Ézsaiás 40,31) 
Szombat: ApCsel 27,1-28,10 – Málta 
Tudok-e a bajban Istenre figyelni? Tudok-e másokon segíteni? 
Istenre tudom-e magam bízni? Nem vagyok-e túl büszke, hogy 
mások jobbra intı szavát megfogadjam? 
 Amíg ezekrıl a témákról beszélgettünk észrevétlenül lett szá-
munkra 2008 nyarán Telkibánya „Lelki-bányává”, ahol az embe-
ri lélek talált kincsekre: 
Istenre… egymásra… csendre… zenére… imára… egy nagy 
családra…ránk bízott „báránykákra”… asztalközösségre…jó be-
szélgetésekre… éppen nekünk való feladatra… munkatársakra…
a ráncok kisimulására…az Isten felé forduló ember örömére, vívó-
dására…az ajándékozás örömére…a játék örömére…  És „akkor 
megtelt a mi szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozás-
sal” ( Zsolt 126,2) Várjuk a következıt, a másodikat, ahová már 
sokkal könnyebben, és reméljük többen indulunk el. 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

„Akkor megtelt a mi szánk nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással” 
 ( Zsolt. 126,2) 

„Mi volt a legnehezebb a héten?”- Hangzott el a kérdés Telkibányán a Bocskai téri Református Gyüleke-
zet 1. Többgenerációs Táborának záró csoportbeszélgetésén, amikor visszatekintve értékeltük az együtt 
töltött hetet. „Elindulni”- hangzott az elsı gyors válasz, amit többen visszhangoztak. Noha ısz óta szer-
veztük, január óta hirdettük és hétrıl hétre imádkoztunk a táborért, valóban nehezen szánták rá magukat 
gyülekezetünk tagjai, hogy nyári szabadságukat, spórolt pénzüket éppen erre szánják. Nehéz volt életük 
megszokott ritmusát, szorongató gondjaikat magunk mögött hagyva elindulni egy hétre olyan emberekkel 

Eme vetélkedı eszperente 
termései: 

CINEGE  CSAPAT 
Rengeteg nedves lé esett e héten, ennek ellenére szeretetben, 

békében teltek percek. Vetélkedés, elmélkedés, éneklés és beszél-
getés és természetesen eszegetés mentén ezer és ezer élménnyel 
telt meg lelkem, mely emlékemben este és éjjel és fényes  regge-
leken feléled  remélem. Szeretném ezt és remélem. Ezeket elme-
sélem rengeteg embernek s remélem megtérnek. Lehet ezen he-
lyen ez év elteltével negyven embernél kevesebb nem lesz, legfel-
jebb ennyi. Élményem remek, kezem már remeg, de szeretem a 
testvéreket. Szeretetem legyen veletek. Béke veletek! 

 
MÁLTA  CSAPAT 

Péntek este e gyerekek nevetve, szeretve elkezdtek egy eleven, 
engedetlen emberrel szertelenkedve, rendetlenkedve, helytelen 
cselekedvén. Eszter néne csendet rendelt el, de e gyerekek le-
mentek  ez étkezdébe és perlekedve, nevetgélve, Eszter néne feje 
betegségére, rettenetesen nevetve, fegyelmezetlenek lettek. Péter 
lelkész beszélte: Ejnye-bejnye gyerekek! – Megverem a kezetek! 
- Menjetek e helységbe be s tegyétek le fejetek! 

Béke legyen veletek! 

 

Webszerkesztésben (Joomla) jártas önkéntes segítőt keresünk, aki a 
Gyülekezet internetes honlapjának szerkesztésében szívesen segítene. 
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Sajnos csak 3 napot tölthettünk el ebben a 
kedves közösségben, mégis nagyon örülök, 
hogy egyáltalán eljuthattunk Telkibányára. 
Egy hosszú útról hazaérve nem tudhattam 
elıre, hogy viseli 1 éves kisfiam, Ábel a 
következı felborult napirendő, más környe-
zetben, más emberekkel eltöltött újabb he-
tet. Éppen 4 hátsó foga gondolta úgy, hogy 
egyszerre éppen ekkor akar kibújni. Lázas, 
nyőgös, sírós napok következtek. Nem tud-
tunk elindulni a többiekkel. Mivel édesapja 

a munkája miatt nem tudott velünk jönni, egyedül kellett volna 
nekivágnunk a hosszú útnak. Már-már lemondtunk róla, amikor 
kiderült, hogy Nagy Zsolték jönnek haza Telkibányáról, és visz-
szafelé segítenek, hogy odaül valaki Ábel mellé a kocsiban. Ez 
Nyíregyházáig mőködött is, de nem sikerült elaludni, nyőgös 
volt, kénytelenek voltunk megállni. Gabica átvette a vezetést, és 
ettıl kezdve még jobban Isten gondviselésére voltunk bízva, 
mivel pár megtett méter után mondta, hogy igaz, van 2 éve jogo-
sítványa de összesen kétszer vezetett azóta. Ehhez képes na-
gyon jól vette az akadályokat. A sebességváltó minden kocsiban 
más, meg kell szokni. Itt idı erre nem volt, én váltottam hátulról 
elırehajolva, ı pedig nyomta közben a pedált. Izgalmas út 
volt… Közben persze a legnagyobb nyugalmamat mutatva kel-
lett volna altatnom a kisfiamat, hogy minél hamarabb visszave-
gyem a vezetést. Persze odaértünk minden baj nélkül. 

A táborban mindenkinek volt egy füzete, amibıl felcsendült 
az ének! Voltak kedvencek, sok ének után bekiabálták a kívánt 
énekeket (pl. Legyen áldás az úton…, gyerekeknél – „Nem lesz 
egyedül a szívem többé, Glóri”…), de voltak újak is, amelyeket 

ott tanultunk meg a közös énektanításokon. Figyeltem az arco-
kat az éneklések közben - ezek az énekek nem az istentisztele-
teken használt énekes könyvbıl voltak, de ugyanolyan lelki tar-
talommal, kicsit másabb stílusú dallamokkal – a fiatalok, gyere-
kek mosolygó szemekkel, akik még nem tudtak olvasni, csak 
figyeltek, majd ık is nagy buzgalommal énekeltek. Az idısebbek 
is próbálták felvenni a tempót, hiszen Márti a gitárkíséretet len-
dületesen játszotta, hangjával hangosan irányítva a dalt, ott nem 
volt megállás! Nagyon szépen szóltak ezek a lelki énekek! Az 
étkezések elıtt is felcsendült a Székely asztali áldás, aminek 
külön örültem, mert nagyon szeretem. Az egyéves Ábel végigül-
te az áhítatokat, igaz közben kedvenc kocsiját tologatta, de 
mintha érezte volna, hogy ilyenkor nem szabad megszólalni, 
mindenki figyel. Az éneklések alatt csak rugózott az ölemben, 
nagyon tetszett neki minden ének a gitárral. 

„Ó érthetetlen kegyelem, Mely rég utánam jár, Ki tévelygın, 
vakon Bolyongtam utamon, Egyszer rám talál.” - Hiszem, hogy 
mindenki, köztük én is itt a táborban megtapasztalhatta - elı-
ször, vagy újra és újra, - ennek az éneknek kezdı versszakát. 

Nagyon vágytam ebbe a táborba, hogy egy kicsit megis-
merhessem név szerint is a gyülekezetet, igaz csak egy kis 
magját, és ık is megismerhessenek bennünket. Hiszen mi nem 
lakunk a városban, de mégis úgy érezzük, hazamegyünk min-
den vasárnap délelıtt. Ezt pedig az ismerıs arcok, beszélgeté-
sek még családiasabbá, örömtelibbé varázsolja vasárnapunkat, 
amely kihat hétköznapjainkra is. 

Köszönjük a jól átgondolt szervezett programokat a veze-
tıknek. Reméljük jövıre még többen lehetünk együtt a családi 
táborban. 

Szeretettel: Csukásné Bernáth Krisztina és Csukás Ábel 

Gondolatok egy táborról… 

Amikor valamirıl képet szeretnénk festeni, elmesélni valamit, általában idı-
rendi sorrendben végighaladunk a legfontosabb történéseken. Elıször általában 
megfogalmazzuk a realitásokat, majd hozzátesszük a szubjektív élményt, véle-
ményt, amelyet az adott cselekmény kiváltott belılünk. 

Engedtessék meg, hogy egy kicsit renitensen, nem ezen a mezsgyén halad-
va csak felsoroljam azokat a szubjektív  emlékképeket, amelyek  - visszagondol-
va a gyülekezeti hétre – felmelegítik a szívemet… 
Eszembe jut… 
…amikor  vissza érkeztünk Hajdúböszörménybe, Dobi Sanyika  hatalmas puszi-
ja melynek kíséretében egy igés kártyát nyomott a kezembe: 
. „Az igazak pedig, mint az ifjú oroszlán, bátrak.” Péld. 28:1 
Amikor felszálltunk Telkibányán a buszra, ı is kapta valakitıl, és nagy-nagy 
örömmel mutogatta. Búcsúzásul adni akart nekem valamit. Nem is tudta, hogy İ 
maga, a jelenléte volt számunkra az ajándék… 
…Szabó Mancika néni csodálkozó arca, amikor kiderült, hogy az Angyal – Bá-
rány játékban egymás nevét húztuk, és İ lett a báránykám, és egész héten én 
kedveskedhettem Neki… 
…a reggeli áhitatok, melyekre zsebkendıvel kellett készülnöm,  na nem azért, 
mert megszomorítottak, hanem mert olyannyira megérintettek az ott elhangzot-
tak… 
…az a  hangulat, a csend, amelyeket az ifisekkel éltünk meg a délelıtti beszél-
getéseken.… 
… Zolika érdeklıdı,mély tekintete, Anett mosolya…a forró szék játék… 
…az „esti áhitatos hajózások Pállal”…”Hajózni pedig muszáj!…”  -Tiszteletes Úr, 
sajnos csak magyarul jutott eszembe… 
…a sok-sok éneklés… tábor után három napig nem volt hangom… 
…a „18. oldal” – Legyen áldás az úton… - a hét slágere… 
…a megszállott kincskeresés – az Ispotályban… a gyertyaláng fényében elmon-
dott kincskeresıs példázat… 
…az esténkénti fáradt tábori megbeszélés… - milyen esıs és esıtlen progra-

mok legyenek holnap… 
…a kislányok esténkénti hancúrozása… - a  limbó-hintó verseny, melynek csak 
a hangjait hallottam… 
…a sok esti beszélgetés, nevetés a folyosón, Rab Péterné Marika néni neveté-
se… 
…Ancsa bizonyságtétele az esti Isten tiszteleten, mely régi emlékeket idézett fel 
bennem… 
…az Igés nyaklánc ajándék, mely oly váratlanul ért, hogy majdnem kicsaptam a 
Tiszteletes Úr kezébıl… 
…a fiatalok közös dinnyeevése, amikor is pukkadoztak a nevetéstıl… 
… az éjszakai túra, Zsolti vakító fényképezéseivel… 
…Szabó Marci hatalmas nevetései… 
A gondolat indító kérdések…milyen úton jársz… merre mégy…hol tartasz… 
milyenek az útitársaid……. 
…és még sorolhatnám… 

Felemelı volt a hét. Nagyon jól éreztem magam. Sok emberrel ismerkedtem 
meg a gyülekezetbıl, vagy főzıdött szorosabbra a kapcsolatunk… 

 Köszönöm az alkalmat, a lehetıséget… 

Tábori mozaikok…          Elekné Szórádi Márta 

 

 



4 

 

 
Szabó Margitka 
néni és Rózsa 
Sanyi bácsi 
pedig esti mesét 
mondott a gye-
rekeknek és az 
érdeklıdıknek. 

 
Esténként 
volt játék 

Az elsı kellemes élmény az indulás napján ért Vizsolyban, 
ahol kipróbálhattam a merített papír készítését, és társaim elját-
szották, hogyan és milyen körülmények között nyomtatták az 
elsı magyar nyelvő Bibliát. A szálláshelyünkre érkezve amit 
körbe vettek a hegyek, boldogan foglaltam el a szobánkat és az 
emeletes ágyat. Késıbb örömmel fedeztem fel az udvart, ahol 
megtanultam pingpongozni, sokat fociztam, kosaraztam, ját-
szottam új barátaimmal Nagyon jól éreztem magam a délelıtti 
foglalkozásokon is, ahol sokat tanultam Istenrıl. Judit nénivel 
és Ancsa nénivel újra átélhettem a vasárnapi gyerekórák élmé-
nyeit és sokféle kézmőves foglalkozás közül választhattam. 

Nagyon tetszettek a kirándulások az éjszakai túra, az ásvány-
győjtés, a kincskeresés, az esti mesék, az esti játékok, a délutáni 
kézmőveskedés, a tábortőz, ahol az is kiderült, hogy az angyal 
bárány játékban ki kire „vigyázott” és kit ajándékozott meg a 
héten. Sok szép éneket tanultam és nagyon sok kinccsel tértem 
haza. 
Azóta is sokat emlegetem a tábort és sajnálom, hogy véget ért. 

Barak László (a gyerek csoportból) 

Nagyon jó érzéssel gondolok vissza a táborban eltöltött hétre, ahol együtt volt 
több generáció, kicsik és felnıttek. Ezúton szeretném megköszönni azt a sok 
elıkészületi munkát, ami ebbe bele volt fektetve, a tiszteletes házaspárnak 
köszönhetıen. Volt itt utazás hajóval vissza az idıben, nagyon sok beszélge-
tés, kincskeresés, csillagtúra, egymással ismerkedés, vetélkedés, tábortőz és 
még megannyi foglalkozás a gyerekeknek és ifiseknek. Sok éneklés Mártika 
gitározásával, mind-mind nagyon értékes volt. 
Ezeket csak megköszönni tudom, hogy részt vehettem szüleimmel és kislá-
nyommal. 
       Nagyné Rózsa Mária 

Tábori élményeim 

Reggelenként torna Nagyné Rózsa Marikával. 

Limbó 

Emeletes ágyon 

Papírmerítés Vizsoly 

Pillangó, ha lehetnék... 

Kincskeresık Harangjáték 

 

ÉLMÉNYEINK  EZ  EGYSZER 
Nehezen telepedett le e helyre ez embersereg, melyben ezer 
gyerek sereglett ide. Szedte- vette teremtette segíteni jöttünk el. 
Ezerszer kezdtük az énekeket, nem feledjük az emlékeket. Tel-
ve ezer mese, szeretet bennük, életeink reményeit megtaláltuk 
bennük. E hetet bezárva mehettünk egészségben velük el . 
A „Seregek Ura” egészségben indított bennünket el. Nem egy-
szer terveztük el ez emlékezetes alkalmat. 
MEGISMÉTELNI  KELL!  
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Füzérradvány, Károlyi kastély 

Szeretnénk elmondani mindenkinek, hogy nagyon 
nehezen szántuk rá magunkat a családi táborozásra. 
Az igenre a pontot a lelkészházaspár többszöri meg-
szólítása rakta föl. Éreztük, hogy nekünk is ott a he-
lyünk.  
Telkibányáig vezetı úton több helyen is megálltunk: 

Tokajban, Boldogkıváralján, Vizsolyban. Az utóbbi 
helyen megismertük a papír készítését és az elsı 
Biblia nyomtatását. Gyermekeinket annyira magával 
ragadta a Boldogkıi vár szépsége, hogy augusztus-
ban újra felkerestük. Telkibánya festıi szépsége, a 
gyülekezeti tagokkal való közelebbi ismerkedés, a 
közös csoportos foglalkozások, az együtt eltöltött játé-
kos napok, az ásványgyőjtı gyalogtúra, az éjszakai 
és nappali túrák, a szabadban való fızés, na és a 
tábortőz felejthetetlen élményekkel töltöttek el ben-

nünket. Indulás elıtt a templomban szinte senkit sem 
ismertünk, de hazatérésünk óta az istentiszteletek 
olyanok számunkra mint egy nagy családi összejöve-
tel. Keressük a másikat, hogy hol van? Mi történt ve-
le? Jól érzi-e magát? Miért nem jött? Nevén szólítjuk 
egymást, ahogy Isten is nevünkön szólít. Nem lehet 
szavakba önteni amit átéltünk. Olyan csodálatos él-
ményben volt részünk, hogy csak annyit mondhatunk, 
jövıre mindenkinek legyen benne része. Én és a csa-
ládom biztosan ott leszünk.  
Köszönettel tartozunk a lelkész házaspárnak, ami-

ért erıt és fáradságot nem sajnálva megszervezték 
ezt az egy hetes családi tábort. Az Úr áldja ıket. Hálát 
adunk az Úrnak amiért ott lehettünk.  

 
Nagyné Kocsis Gabriella és családja 

2008 TELKIBÁNYA. 

Ezt a túrát éjszaka is megtettük 

Vizsoly Boldogkı vára 

Sárospatak 

Tokaj 

Pálháza Mátyás király kútja és a jégbarlang 

Ásványgyőjtés, szakértı vezetésével 

KIRÁNDULÁSAINK... 
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Nekem sok minden tetszett a táborban, de a csoportos foglal-

kozások kiváltképpen. Azért, mert megnyíltak a résztvevık és 
beszélgettek. Kell a beszélgetés, kell, hogy megismerjük önma-
gunkat és kell, hogy megismerjük Jézus Krisztust, aki önként 
ment a kereszthalálba minden benne hívı megtérı bőnös lelke 
üdvösségéért. Jó lenne, ha itthon is lennének férfi, nıi és ifjúsági 
órák.  
Egy hívı édesanya mondta el régebben, hogy náluk is meg-

alakultak a külön órák és az ı férje is eljár a férfi órára, aminek 
nagyon örül, mert azóta egészen megváltozott. Amíg csak temp-
lomba járogatott a kabátjával együtt a keresztyénségét is az 
elıszobába hagyta. Nagyon boldog, hogy Isten még az olyan 
szívet is áttudja formálni, mint az ı férjéé. Azóta nagyon boldo-
gan élnek együtt. 

Hálát adok Istennek, hogy férjemmel 
együtt ott lehettem a telkibányai gyüleke-
zeti táborban. Az a néhány nap örökre em-
lékezetes marad számomra. 
A nyugodt, békés környezetben, dúsan 
zöldellı füvek, fák között, színpompás 
virágokkal körülvéve, a tiszta, gyógyító 

hegyi levegıbıl jó nagyokat lélegezve, már önmagában jólesı 
érzést, örömöt jelentett. Ezt az örömöt csak növelte a sok szebb-
nél- szebb énekelt imádság, mely betöltötte napjainkat és az a 
testvéri közösség, melynek tevékeny részese lehettem. 
Örömmel töltött el az itt tapasztalt egymás iránti türelem, sze-
retet, figyelmesség is, melyet itthon nehezen tudunk megvalósí-
tani, sajnos gyakran még családon belül sem. Éppen ezért nagy  
lelki ajándék volt, hogy ez a negyvenegynéhány ember, ilyen 
testvéri szeretetben tudott együtt élni, mint egy nagy család. 

Úgy éreztem minden gondot, problémát itthon hagytam, csak 
mi voltunk és Isten igéje. Nem kellett hajszolni magam, nem 
kellett a napi gondokon rágódni. Mintha egy békés szigeten 
lettem volna, messze a zajos világtól. Olyan volt, mint egy gyö-
nyörő álom… De az álom véget ért, fel kell ébredni! Folytatni 
kell a ránk bízatott feladatot, szolgálatot. 
Itthon már nem lesz annyi idınk, mint ott, de azért próbáljunk 
legalább apró kis morzsákat adni egymásnak és másoknak ab-
ból, amit Isten  Igéjébıl  kaptunk és abból a sok  örömbıl, sze-
retetbıl, figyelmességbıl, melyet egymástól kaptunk ez alatt az 
egy hét alatt. 
Isten Szentlelke vezessen, segítsen bennünket naponként, adjon 
nyitott  szívet, szemet, fület, hogy minél több szeretet- morzsát 
adhassunk az arra rászorulóknak. 
SZERETET ÁRADJON BENNÜNK, KÖZTÜNK, RAJTUNK 
KERESZTÜL… 

 
 
 

 
 

Kedvenc élményem és véle-
ményem a táborról 
Egy este gyerekek 
Kincseket kerestek. 
Mikor mindet meglelték 
Örömmel megették és eltették. 
Késıbb lámpással mehettek 
Az erdıbe vezetıjükkel. 
Este élményekkel tele, 
De kimerülten feküdtek le. 
 
Véleményem visszatekintve: 
A tábor felejthetetlen! 
Ajánlom mindenkinek. 
Közelebb lehet kerülni Istenhez, 
És remélem jövıre 
Is elmehetek! 

Gyulai Eszter (ifis csoport) 

Nagy Sándorné: SZERETET ÁRADJON  KÖZTÜNK… 

Együtt és külön csoportokban. Éneklünk és 
beszélgetünk. 

A gyereket a 
bibliai törté-
netek mellett 
alkottak is. 

Az ifisek 

A nık csoportfoglalkozáson 

A férfiak csoportja a gombában 
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Egy hét alatt kétszer éltem meg a hazaérkezés élményét. Nem 
a hétköznapi munka, bevásárlás, jövés-menés utáni hazaérke-
zésre gondolok. 
2008. július 14.-e reggel bepakoltunk, beültünk a buszba, 

hogy elindulhassunk Telkibányára a Gyülekezeti Táborunk 
színhelyére, ahol reményeink szerint sok minden fog történni 
velünk. Már az odavezetı úton történt is. Isteni csodaként élhet-
tük meg, hogy az esıt is a Mindenható irányítja, ugyanis, ha ki 
akartunk szállni a buszból, hogy valamit megnézzünk az esı 
alább hagyott. 
Egyre csak az indulás elıtti hetem járt a fejemben. Megszá-

molhatatlanul sok – ma már apróságnak tőnı – akadály tornyo-
sult elém. Már néha úgy éreztem, nem tudok elmenni, nem me-
hetek el. Akkor még nem tudtam, hogy az esı vagy az 
„esıszünet”-e az Isten. Sok évvel ez-
elıtt ugyanis az életemben egy nagy 
változás történt. Próba elé állított Isten 
és én elbuktam. Hitoktatóként dolgoz-
tam évekig és én úgy éreztem, hogy 
áldás kíséri az iskola és vele együtt az 
én munkálkodásomat is. Soha nem fe-
ledtem el, hogy eszköz vagyok. Jó érzés 
volt látni a megnyíló gyermeki szíve-
ket… 
Rossz döntést hoztam. Egyszerőnek 

tőnt mást okolni, a megélhetésre hivat-
kozva elhagyni az otthonomat. 
Ahogy közeledtünk Telkibánya felé, 

és ahogy az elsı napok elteltek, azt 
éreztem, hogy HAZAÉRTEM! Még mindig nem tudtam, hogy 
az indulás elıtti nehézségeket a kísértı vagy az Isten adta-e 
újabb próbatételként, de éreztem jó, hogy útra keltem, mert 
megtalálhattam az otthonom. Újra eszköz lehettem. Újra részese 
lehettem annak a közösségnek, ahol megnyílnak a szívek, csil-
lognak a szemek, Isten fénylı szeretetében. 
Otthon voltam. 
Egyek voltunk, egy nyáj a Jó Pásztor vezetésével. Elmúlt az 

évek óta tartó lelki magányom. Volt, aki meghallgatta vívódása-
imat, örömeimet. Volt, aki megoszthatta velem gondolatait, 
lelki épülésének lépéseit. 

MŐKÖDÖTT! Kortól, nemtıl függetlenül mőködött, amire 
Jézus egész élete tanít minket: Szerettük egymást! 
Sok-sok áhítat, korcsoportos foglalkozás, kirándulás, igehall-

gatás, játszás után útnak kellett indulni újra. Ezúttal a cél a ha-
zajövetel. Bár vártak itthon a szeretteim, bennem mégis valami 
fájdalom kavargott. Induljunk haza? Hiszen én itthon vagyok! 
Nehéz volt ott hagyni azt a helyet, ahol az a Judit lehettem 

újra, akit egykor réges-régen, gyermekének hívott el az Úr. 
Kedves táborlakó társak, éreztem, hogy nélkületek továbbra 

már hiányos lenne az életem. Testvérek lettünk. 
Tolcsván pár családtól el kellett köszönnünk, mert nem együtt 

jöttünk tovább. Éreztem a szívem egyik fele velük ment. 
A Böszörményi landolás már az ésszerő dolgok sorozatát 

hozta. Ripsz-ropsz pakoljunk ki a buszból, ne várakoztassuk 
azokat, akik elénk, értünk jöttek. 
Mire körülnéztem szinte mindenki el-
ment. Volt, akitıl el sem tudtam kö-
szönni. A szívem másik fele velük is 
elment. Őr maradt a helyén. 
HAZAÉRTEM a kicsiny lakásomba, 
ahol jó volt találkozni a gyerekeimmel, 
akik nagyon örültek, mert anya feltöl-
tıdve jött haza. 
Nehéz napok következtek. Nehéz volt a 
hétköznapi munkába, környezetbe visz-
szakapcsolódni. Dúdolgattam a tábori 
énekeket, felidéztem a gyerekekkel 
töltött délelıtti foglalkozások pillanata-
it, a testvéri beszélgetéseket, amik nem 

ritkán éjfélig, egyig eltartottak. Úgy jártam keltem az utamon, 
hogy nagyon figyeltem talán meglátom valamelyikıtöket.  
Igazán az őrt csak az csillapította, hogy tudtam minden nap-

pal közelebb kerülünk a vasárnaphoz, és újra találkozhatunk. 
Kedves Gyülekezeti Testvéreim! Feladatunk van! A minden-

napi életünkben is úgy kell élnünk, mint a táborban! Szeretnünk 
kell egymást! Közösen kell imádkoznunk, énekelnünk, elmél-
kednünk, magunkhoz vonzani Isten segítségével másokat is 
ebbe a meghitt családba! 
 
Engedjük, hogy a Jóságos Isten munkálkodjon közöttünk! 

 

Szabó Judit 

Hazaértem… 

Az utolsó vacsorát magunk-
nak fıztük, a szabadban et-
tük meg és még tábortüzet is 
raktunk. 

Az utolsó vacsorát ma-
gunknak fıztük, a szabad-
ban ettük meg és még 
tábortüzet is raktunk. 

Telkibányai templom az 
esti áhítatok helyszine 

Szálláshelyünk 

Kézmőveskedés 
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Tábori értékelés 

 

2008. július 14-20-ig tartottuk elsı többgenerációs táborunkat Telkibányán. A tábornak 47 állandó lakója volt, 4 táborozó volt, 
aki 1 napnál hosszabb ideig maradt, de nem teljes hétre és 17 látogató, akik egy-egy napot töltöttek velünk. Összesen 68-an vol-
tunk. 

A legifjabb lakó 1 éves volt, a legidısebb 75. Az átlag életkor 27 év volt. A táborozók 45%-a 14 év alatti volt.  
Táborozásra befolyt összeg: 603 000 Ft 
Táborozás költsége: 919 000 Ft 
A különbözet a gyülekezet missziói hozzájárulásként fizette ki az egyházközség pénztárából . A természetbeli és pénzbeli 

adományokat ezúton is köszönjük! A meghirdetett kedvezmények közül legtöbben a „családi kedvezménnyel” éltek. Többen vet-
tek igénybe üdülési csekket. 

Délelıttönként 4 bibliakörben beszélgettünk. A gyermek csoportot Szabó Judit és Vargáné Gyüre Anikó hitoktatók, az ifis 
bibliakört Elekné Szórádi Márta óvónı és Szabó Márton, fiatal presbiterünk vezette, akik mind gyakorlott ifjúsági és gyerekmunká-
sok. A férfi körben Loment Péter, a nıi körben Lomentné Szopkó Tünde vezette a beszélgetést. A dicsıítı éneklést vezette, és a 
hangszeres kíséretet biztosította Elekné Szórádi Márta. 

A tábor két legfıbb célja volt a hitmélyítés és a közösség építés. A táborozók szóbeli és írásbeli értékelésébıl kiderült, hogy 
ezt a két célt mindenki nagyon fontosnak tartotta, és a tábort a fenti célok alapján jónak vagy kiválónak ítélték meg.  

Ugyancsak rendkívül jónak ítélték meg a táborozók a csoportos beszélgetéseket. A legtöbb résztvevı számára ez új élmény 
volt. Néha a 60-70 percet rövidnek találták. Legtöbben úgy ítélték meg, hogy egymás hite és tapasztalatai által épültek, el tudták 
mondani, amire a kérdések kapcsán rájöttek, a csoportvezetıktıl hatékony segítséget kaptak. 

A szálláshelyen a tisztálkodási lehetıséget és az étkezést többen jónak vagy közepesnek tartották. Az utazás is lehetett volna 
komfortosabb. De ezeket a kérdéseket csak közepesen tartották fontosnak értékeléseikben. 

A fakultatív programokon nagyon sokan vettek részt és ezeket kiválónak tartották. 
Köszönet a résztvevıknek, munkatársaknak bizalmukért, elszánt munkájukért! 

Lomentné Szopkó Tünde lelkész 

 

Mi bementünk, és Istennek hála, egy teljes tölthettünk e 
„kapu” alatt Telkibányán a Gyülekezet tagjaival. Hatalmas fara-
gott székely kapu alatt gördült be buszunk 2008. 07. 14-én a 
tábor területére. Kíváncsian fürkésztük a környezetet, gyönyörő 
volt. Megköszöntük Istennek, hogy baj nélkül megérkeztünk, és 
megáldotta utunkat. 
Elsı nap fülünkbe és szívünkre helyezte Isten azt a dalt, mely 

az utazással, az ÉLETUTUNKKAL KAPCSOLATOS. Egyik 
kedvenc dalunkká vált a „VÉGTELEN UTAZÁS” c. téma kap-
csán. Így szól az ének: „Legyen áldás az úton, amit ma kezdesz 
el, Legyen veled az Isten, kérjük, kísérjen el. Kérjük, oltalmaz-
zon meg, És adjon néked erıt, Utadon vezessen, Formáljon, 
szeressen, Legyen a te ırizıd!” Ilyen reménnyel és indíttatással 
kezdtem munkámhoz ezen a héten, mint az egyik csoportvezetı 
az óvodás és kisiskolás korosztály körében. 
A táborozás célja a gyülekezet építése, formálása, hitünk mé-

lyítése az evangélium által. A reggeli áhítatok bearanyozták nap-
jainkat minden alkalommal két-két ember olvasta fel a napi üze-
neteket, verseket, történeteket, melyek Isten irgalmát és szerete-

tét közvetítették felénk. Mélységesen megérintették lelkünket. 
Egy-egy ide illı ének gitár kísérettel szívszorítóan mélyre hatolt. 
Erı sugárzott ezekbıl az alkalmakból: a közösség ereje, egymás 
iránti szeretet, odafigyelés, tolerancia - ISTEN SZERETETÉ-
NEK AZ EREJE. Csodálatos érzés volt, amikor gyerek-szülı-
nagyszülı (több generáció) ráhangolódva Isten Igéjére örült és 
énekelt. A bizonyságtételek - A NAGY TALÁLKOZÁSRÓL 
JÉZUSSAL - tanulságként szolgáltak a Gyülekezet tagjai elıtt. 
Minden nap új lelki ajándékot kaptunk Istentıl, amelyeket ma-
gunkkal hoztunk ide, Hajdúböszörménybe. Kívánjuk átadni 
azoknak a testvéreknek, akik most nem lehettek velünk a tábor-
ban. 
Bízom abban, hogy jövı nyáron még több gyülekezeti taggal 

indulhatunk útnak. Imádkozzunk ezért az ügyért Istenhez, mun-
kálkodjon közöttünk Igéjével és Szentlelkével. Isten áldását ké-
rem a Gyülekezet vezetıi és a Gyülekezet tagjai életére! 

Vargáné Gyüre Anikó  
óvodapedagógus, ref. hitoktató 

„Menjetek be kapuin hálaadással, tornácaiba dicséretekkel...” 


