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Jákób mondta ezt több mint háromezer évvel ezelőtt. Ezen a nyáron sok, cigányoknak rendezett táborra mondhatta 

ugyanezt sok résztvevő és szervező - a Tükör mostani számában rövid körképet adók ugyanezt teszik.

Szervezetünk 6 nyári napközis gyer-
mektábort szervezett idén: Békés, Me-
zőberény, Kétegyháza, Kunágota, Elek 
és Kevermes településeken. A 6 tábor-
ban összesen legalább 150 gyermek vett 
részt. Olyan hátrányos helyzetű roma 
gyermekekkel szerettünk volna elsősor-
ban a táborokban foglalkozni, akiknek 
nincs lehetőségük nyáron szórakoztató, 
illetve hitéleti programokhoz jutni. 

A táborok tematikája a hitélet be-
mutatása volt, mellette számos szóra-

koztató programban, közös játékban 
vehettek részt a gyermekek. Pl.: ug-
rálóvár, arcfestés, kreatív foglalkozá-
sok, csapatjáték, lovaglás, bábszínház 
stb.

A misszió célja: Isten elfogadó sze-
retetének bemutatása mellett a bibliai 
alapokon nyugvó közösségépítés olyan 
térségekben, ahol a szocializáció a ro-
ma gyermekek tekintetében elmaradot-
tabb, illetve a gyermekek életminősége 
alacsonyabb az átlaghoz képest és kor-

látozottabb a hozzáférésük a gyermek-
missziós tevékenységekhez.

Összességében a misszió célja való-
ra vált azzal, hogy a gyermekek ezek-
ben a hetekben a bibliaismeret tanítása 
mellett vidáman és önfeledten élvezhet-
ték a megvalósult programokat.

Az volt a küldetésünk, hogy az elül-
tetett magok a gyermeki szívekben ter-
mő talajba hulljanak. Hisszük, hogy ez 
sikerült.

Durkó Szabolcs 

Nyári napközis gyerektáborok

Nagy öröm, hogy ezen a nyáron is szer-
te az országban rengeteg cigány és 
hátrányos helyzetű fiatal jutott kikap-
csolódási lehetőséghez – legyen szó 
kirándulásokról, táborokról, csendes 
napokról – a református gyülekezete-
ken keresztül, de több, országos szer-
vezésű táborban is részt vehettek azok, 
akik életkörülményeik miatt ezt nem 
engedhetik meg maguknak.

2018 óta a legnagyobb ilyen alkalom 
a Bárka Tábor, melyben idén 9 turnus-
ban Balatonfenyvesen és Balatonszár-
szón, csaknem 1600 gyermek vett részt 
33 intézményből és gyülekezetből. Ta-
nodások, nevelőszülős gyerekek, re-
formátus intézményekbe járó általános 
és középiskolások, valamint gyülekezeti 
tagok gyermekei jöttek el. Több százan 
segítették idén is a tábor megszervezé-
sét: 193 önkéntes és turnusonként 40 ok-
tató működött közre a lebonyolításban. 

Az országos Erzsébet-táborok hát-
rányos helyzetű gyerekeket érintő szer-
vezésében a Dunamelléki Református 
Egyházkerület is közreműködik, mely-
ben idén először szerveztek egyházi is-
koláknak szóló turnust Zánkán. 

A Református Szeretetszolgálat 
fenntartásában működő 13 tanodában 
hagyományosnak mondhatóak a nyári 
táborok, ahogyan a HEKS (Svájci Pro-
testáns Egyházak Segélyszervezete) 
által támogatott református gyülekeze-
tekben is, ahol többnyire tanoda-jellegű 
foglalkozások valósulnak meg több 
száz gyermek nyarát felejthetetlenné té-
ve. A támogatott közösségek közül 6-an 
(kb. 30 diákkal) vettek részt az Orszá-
gos Református Cigánymisszió égisze 
alatt megszervezett rap- és slamtábor-
ban, a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei 
Farkaslyukon, ahol a fiatalok megtanul-
ták a szövegírás alapjait, és két dalt is 

elkészítettek – az egyikhez klipet is for-
gattunk, mely megtekinthető a Cigány-
misszió YouTube-csatornáján.

A Magyar Református Szeretet-
szolgálat Alapítvány minden évben 
Nyilas Misi Ösztöndíjjal segíti a ki-
emelkedően tehetséges, de hátrányos 
helyzetű fiatalokat szerte a Kárpát-me-
dencéből – idén az ösztöndíjat elnyerő 
több mint 30 gyerek többnapos tábor-
ban vett részt a Szabolcs-Szatmár-Be-
reg megyei Nagyhódoson, sok-sok 
élménnyel gazdagodva.

Hiszünk benne, hogy ezek az alkal-
mak nem csupán örömteli kikapcsoló-
dást jelentenek a fiatalok számára, de 
a szívükben elültetett igemagvak sok 
gyümölcsöt fognak teremni majd csa-
ládjuk, társaik és környezetük számára, 
Isten dicsőségére.

Dezső Attila

Református nyári táborok cigány  
gyerekek részvételével

Isten tábora ez!
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2. oldal

Isten jó – miként Jézus megmondta 
(Mk 10,17) –, és jót akar minden ember-
rel (miként ő ezt Jézusban megmutatta), 
épp ezért érdemes akaratának engedel-
meskedni mindenkinek, aki elismeri, 
hogy öröme nem teljes, élete üres, vég-
ső cél nélküli. 

Isten egyik vágya, hogy szentek le-
gyünk, miként ő is az. (3Móz 19,2; 1Pt 
1,16) Hogy mit is jelenthet ez, hogyan 
valósíthatjuk meg az életünkben, milyen 
hatása, következményei lehetnek környe-
zetünkben, közösségeinkben, kapcsola-
tainkban, erről szólt a Közös asztal tábor.

Két évtizede ülnek le egy asztal köré 
cigányok és magyarok az evangélikus 
egyház szervezésében. Olyan közössé-
get élhetnek meg egymással az ország 
különböző részeiből érkező magyarok 
és különböző csoportokhoz tartozó ci-
gányok, ahol az asztalfőn Jézus ül. Min-
dig ő a garancia a hitben, szeretetben, 
ismeretben való növekedésre. 

Idén a piliscsabai Béthel Evangé-
likus Missziói Otthon adott meghitt 
otthont az alkalomnak. Különös át-
ütő erővel szóltak a Pál apostol Ró-
maiakhoz írt levelének 12. fejezetére 

épülő igehirdetések, hatottak az Isten 
által megváltoztatott, megújított éle-
tekről szóló bátorító bizonyságtételek. 
A „Szentek legyetek” téma nemcsak 
szó maradt, hanem az egész tábor so-
rán erre figyeltek a résztvevők, siker-
rel gyakorolhattak az „éles bevetésre”, 
a hétköznapjaikra. Tán ezért is mond-
hatta egy már számos táborban külön-
böző minőségben megfordult résztvevő 
a tábort záró, összefoglaló alkalmon: 
„Ilyen áldott táborban még életemben 
nem voltam”.

Bakay Péter  

Isten terve velünk

Mindenható Urunk kegyelméből, az 
idei nyár a Baptista Cigánymisszió-
ban is a közösségi együttlétről, tábo-
rozásokról szólt. Felnőttek, fiatalok és 
gyermekek egyaránt részesülhettek 
lelki és testi áldásokban a testvéri kö-
zösségekben.

Imrehegyen háromnapos hitmélyí-
tő alkalmon 60 felnőtt élete formálód-
hatott Krisztus tanításai alapján cigány 

és nem cigány igehirdetők közvetítésén 
keresztül. Dicsőítettük Istent énekek, 
imádságok, bizonyságtételek és egyéni 
beszélgetések által, de a szolgálat gyü-
mölcsei voltak hitbéli lépések és életre 
szóló döntések is.

Porcsalmán, Tuzséron, Vaján, gyer-
mek és ifjúsági táborokban közel 200 
fiatal vettek részt egész napos lelki és 
közösségépítő programokon. A foglal-

kozások keretében mindennap ének-
tanulás, bibliai történet megismerése, 
aranymondás-tanulás, kézműveskedés, 
közösségi játékok, mély lelki beszélge-
tések segítették a cigány gyerekeket Is-
tenbe vetett hitük formálásában.

Hisszük, hogy az elhintett igemag-
vak egyszer kikelnek, és teremni fogják 
a jó gyümölcsöket.

Patkás Rita

Lelki feltöltődést hoztak a nyári programok

Ezzel a címmel rendeztük meg egyhá-
zunkban 2022. augusztus 25-28-ig a 
14. Országos Roma Csendesnapokat. 
Idén az alsózsolcai metodista temp-
lom szolgált helyszínül a több mint 300 
résztvevőnek. 

Előadásokon, gyermekprogramo-
kon, beszélgetéseken és szabadtéri 
evangélizációs esteken bomlott ki a té-
ma: Jézus Krisztus, Isten Fia többféle 
helyen is van. Ott van a mennyben, a 
Biblia igéiben, a misszióban, a rászo-
rulóban is. De – ha befogadjuk – fő-
ként a szívünkben tapasztalható meg, 
melyben ő egyedül méltó arra, hogy az 

első helyet kapja. Istennek legyen hála, 
voltak, akik ezeken az összejövetele-
ken odaszánták az életüket az ő köve-
tésére.

Szeretnék még arról bizonyságot 
tenni, hogy nemcsak a templomi ösz-
szejövetelek gazdag programjában volt 
elérhető Jézus. Volt még egy ház, ahol 
különösen is átéltük ezekben a napok-
ban a jelenlétét. Az egyik családban 
éppen gyászoltak, virrasztottak a test-
vérek, mert egy nappal előbb egy fiatal 
családtagot veszítettek el, egy 35 éves 
férjet, apát, aki súlyos betegségben 
hunyt el. Cigány szokás szerint minden 

este összejöttek néhány órára a család-
tagok, rokonok, barátok 50-100-an is 
a házuk udvarán. Szomorúságukban 
nem alkohollal, hanem igehirdetéssel 
és dicsőítő énekekkel akartak vigasz-
talódni. 

Nagy áldásban volt részünk, mert 
láttuk, ahogyan a szerető közösségben 
enyhítették a gyászolók fájdalmát az 
örökélet és a feltámadás igéi. Jézus va-
lóban ott van, ahol az ő nevében hittel 
összejövünk bármilyen helyen és élet-
helyzetben.

Kurdi Zoltán 

Hol van Jézus?


