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Az idei szarvasi református gyermek- és ifjúsági tábor napi témáit Jézus „Én vagyok…” mondásai közül 

választottuk. A bibliai történetek, beszélgetések, foglalkozások arról szóltak hogy mit jelent az, hogy 

Jézus a világ világossága, az élet kenyere, a jó pásztor, és hogy Jézus az út, amit kikerülve senki sem 

juthat el Istenhez.  

A világosságban látunk, felismerjük a részleteket is. Jézus által pedig megismerjük a valóságot Istenről 

és önmagunkról. Az Ő közelségének következményeként megváltozik az életünk. 

Kenyéren és vízen életben lehetett maradni, mert létfontosságú vitaminokat, ásványi anyagokat 

tartalmazott. Jézusban mindennel megajándékozott Isten, ami erre a földi és az örök életre is 

nélkülözhetetlen, amire nem csak testünknek, hanem lelkünknek is szüksége van.  

A jó pásztor életét adja a juhaiért, mert a juhok a sajátjai. Jézus így viszonyult hozzánk akkor is, 

amikor nem törődtünk még Vele. Önmagát áldozta fel megmentésünkért. Amikor bizalommal 

fordulunk Hozzá, akkor áldozata gyümölcsöket terem életünkben. Jézusban hinni azt jelenti, hogy 

kapcsolatba kerültünk, és kapcsolatban is maradunk Ővele.  

Napjainkban annyi módot és lehetőséget hirdetnek, melyen eggyé lehet válni az istenséggel, fel lehet 

oldódni benne, el lehet jutni hozzá – Jézus azonban egyértelművé tette: nincs más út, ami Istenhez 

vezet, csakis Ő. Nincs más lehetőség Isten közelébe kerülni, csak bűneink bocsánata, melyet Ő 

szerzett meg számunkra kereszthalálával.   

Az ötödik napon egész napos kirándulásra mentünk az állatparkba, amit az extrém meleg ellenére 

örömmel fogadtak a gyerekek, de azért utána jól esett a hűvös templomban egy kicsit megpihenni. 

Voltak, akiket a hőség sem akadályozott abban, hogy ugráljanak a trambulinon, vagy focizzanak az 

udvaron. Ezt a délutánt a szülőkkel közösen szeretetvendégséggel zártuk. Vasárnap tartottuk meg a 

táborzáró istentiszteletünket, ahol a gyerekekkel közösen felelevenítettük a héten tanultakat, így a 

szülők is bepillantást kaphattak a tábor témáiba.  

Köszönjük munkatársaink, gyülekezeti tagjaink szolgálatát, a szülők támogató jelenlétét, a 

felajánlásokat.   

A tábor megvalósítását 400.000,- Ft-tal támogatta a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt a EKCP-KP-1-

2022/3-000091pályázat keretében. A támogatás felét étkeztetésre/ belépőkre, másik felét játékokok 

vásárlására fordítottunk.  
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