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Konfirmandus tábor Poroszlón (Tisza tó) Az Érdliget -i testvérgyülekezetünk szervezésében,
Poroszlóra (Tisza tó), ifitáborba hívta meg gyülekezetünk fiataljait.
Az érdligeti ifjakkal való első találkozásunkkor a megismerkedés könnyedén történt, s a baráti
szálak hamar összefonódtak. Nem kellett sokat várni ahhoz, hogy az együvétartozás örömét ne
tapasztaljuk meg.
Az élménydús programok összeforrt csapattá alakították a 24 fős tinitábort.
Eger várában, a Hősök Termében az “Egri csillagok” c. regény hőseivel találkoztunk – Dobó
István várkapitány síremlékére vésett igevers ma is visszhangozza azt, Akiben hitt: “Mert én
tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is,
testemben látom meg az Istent.” (Jób 19, 25)
A Tisza tó deltájában izgalmas kenuzásban lehetett részünk. A természet látványa lenyűgöző
volt: a sűrű sás által szegélyezett útvonal, a fák árnyékában kanyarodó keskeny viziutak, a
tavirózsák szépsége, a vadrucák, hattyúk, gémek társaságában órákhosszat evezni felüdítő
volt. Még a hortobágyi kánikula sem szegte kedvünket.
A strandolás, a pizza-vacsorákat követő foci EB elődöntőinek végigszurkolása … egyszóval
minden adva volt, hogy jól érezze magát az ifjúság.
A pergő napi eseményeket keretbe foglalta a reggeli és az esti közös áhitatok megtartása. Az
egyik áhitat fontos gondolata: Zákeus, a mindenhájjal megkent vámszedő, mindent megtett
annak érdekében, hogy Jézussal találkozhasson, még azzal sem törődött, hogy a fa tetején
sokak szemében nevetségessé vált.
Honnan való volt ez a vágy? Mi hajtotta őt, hogy találkozzon a Szabadítóval? Ma, hogyan lehet
találkozni Jézussal, az üdvözitővel? - ilyen és ehhez hasonló kérdések jelentkeztek a közös
beszélgetésünk során.
Hiszem, hogy a két gyülekezet ifjainak találkozása a Jézussal való találkozás vágyát fokozta.
Ez úton szeretném megköszönni az érdligeti gyülekezet lelkipásztorának, Literáty Zoltánnak, a
tábor megszervezését, vezetését és nem utolsó sorban az ifjaink anyagiakban történő
támogatását.
Visky Péter
Az Érdliget -i testvérgyülekezetünk szervezésében, Poroszlóra (Tisza tó), ifitáborba hívta meg
gyülekezetünk fiataljait.
Az érdligeti ifjakkal való első találkozásunkkor a megismerkedés könnyedén történt, s a baráti
szálak hamar összefonódtak. Nem kellett sokat várni ahhoz, hogy az együvétartozás örömét ne
tapasztaljuk meg.
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Az élménydús programok összeforrt csapattá alakították a 24 fős tinitábort.

Eger várában, a Hősök Termében az “Egri csillagok” c. regény hőseivel találkoztunk –
Dobó István várkapitány síremlékére vésett igevers ma is visszhangozza azt, Akiben hitt: “Mert
én tudom, hogy az én megváltóm él, és utoljára megáll a por fölött, s ha ez a bőröm lefoszlik is,
testemben látom meg az Istent.” (Jób 19, 25)
A Tisza tó deltájában izgalmas
kenuzásban lehetett részünk. A természet látványa lenyűgöző volt: a sűrű sás által szegélyezett
útvonal, a fák árnyékában kanyarodó keskeny viziutak, a tavirózsák szépsége, a vadrucák,
hattyúk, gémek társaságában órákhosszat evezni felüdítő volt. Még a hortobágyi kánikula sem
szegte kedvünket.
A strandolás, a
pizza-vacsorákat követő foci EB elődöntőinek végigszurkolása … egyszóval minden adva volt,
hogy jól érezze magát az ifjúság.
A pergő napi eseményeket keretbe foglalta a reggeli és az esti közös áhitatok megtartása. Az
egyik áhitat fontos gondolata: Zákeus, a mindenhájjal megkent vámszedő, mindent megtett
annak érdekében, hogy Jézussal találkozhasson, még azzal sem törődött, hogy a fa tetején
sokak szemében nevetségessé vált.
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Honnan való volt ez a vágy? Mi hajtotta őt, hogy találkozzon a Szabadítóval? Ma, hogyan lehet
találkozni Jézussal, az üdvözitővel? - ilyen és ehhez hasonló kérdések jelentkeztek a közös
beszélgetésünk során.
Hiszem, hogy a két gyülekezet ifjainak találkozása a Jézussal való találkozás vágyát fokozta.
Ez úton szeretném megköszönni az érdligeti gyülekezet lelkipásztorának, Literáty Zoltánnak, a
tábor megszervezését, vezetését és nem utolsó sorban az ifjaink anyagiakban történő
támogatását. Kepek megtekinthetok
ITT.
Visky Péter
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