A XIV. SZERETETHÉT
A XIV. Szeretethéten a kecskeméti református gyerekek fogadták nagy szeretettel a
vendégcsoportokat:

Kisgéresről

(Felvidékről),

Tivadarfalváról

(Kárpátaljáról),

Magyarbikalról (Erdélyből), és Bácsfeketehegyről (Vajdaságból) érkező testvéreinket. A
„házigazdaságra” hétfő délelőtt volt lehetőségünk felkészülni egy játékos foglalkozás, és
táborpásztorunk, Hodánics Tamás nagytiszteletű úr igei gondolataival.
Egy nemzet és „egy közös test” tagjaiként erősödhettünk napról napra az Isten-, a haza-, a
testvér- és a természetszeretet témáiban. Ezeket a foglalkozásokat Szabó Mihály magyarbikali
lelkipásztor igei „Ráhangoló”-ja előzte meg: napról napra ismerhettük és érthettük meg a
tékozló fiú történetén keresztül Istenünk atyai gondoskodó, féltő szeretetét. De mindezt
nemcsak szóban, hanem a szeretet-nyelvek /minőségi idő, dicsérő szavak, szívesség, ajándék/
megismerésével és gyakorlásával is megtapasztalhattuk. Reggelenként a vezetőknek és az ifis
segítőknek készült lelki Ráhangolóval Blanár Erik kisgéresi lelkipásztor.
Örömmel fogadtuk a „Nap Vendégeit”, akik szeretetből meglátogattak bennünket, és
bizonyságot tettek Isten és hazánk iránti elkötelezettségükről: hétfőn Pál Ferenc nagytiszteletű
úr és családja szeretetvacsorát készített nekünk. Lovász Ibolya népi iparművésztől elleshettük
a csuhévirág készítés tudományát. A Csörömpölők zenekar fantasztikus koncerttel és
táncházzal szórakoztatott bennünket. Halász Renáta és férje, Sámuel a vajdasági
gyermekmisszió tevékenységéről számoltak be. Telekes Tamás tanár úr a történelmi
ismereteinket, Mádai Norbert pedig hazánk iránti elkötelezettségünket erősítette. Szűcs
László, a Planetárium munkatársa csillaglesre csalogatott bennünket, ahol a teremtett világ
szépségeire csodálkozhattunk rá.
„Magyar Kincsestárunkban” gyönyörködhettünk napról napra, ahol Hodánincsné Ancsi néni
és Kovács Melinda vezetésével a hozott kincsek: népmesék, versek, dalok, és tánc formájában
fűződtek csokorba. A hét folyamán a meleg, sőt forró időjárásra való tekintettel idén sem
maradhattak el a vizes játékok, melyek gazdája Paczal Levente, a vajdasági csoport vezetője
volt. Ő 2006-ban, az első Szeretethéten még résztvevőként volt közöttünk. A magyarbikali
zenészek szolgálatai is emlékezetesek maradnak számunkra.
A kecskeméti kiránduláson a várost ismerhettük meg egy izgalmas vetélkedő kapcsán, majd a
már hagyománnyá vált szeretetsütemény várt bennünket két nagy kosárban. Ezután pedig a
sportolásé lett a főszerep az iskola uszodájában.

Nagyon hálás szívvel és örömmel fogadtuk azokat a testvéreinket a kecskeméti református
gyülekezetből, akik önzetlen szeretetükből imádságaikban hordozzák, pénzbeli és mindenféle
adományaikkal támogatják évről évre a Szeretetheteket.
Hálás szívvel köszönjük, hogy a határon túli gyerekek a kecskeméti családok vendégszeretetét
is megtapasztalhatták. Így gyűlhettünk össze másnap az Isten házában, hogy hálát adjunk
mindezért a jóért Urunknak, aki igazán szeret bennünket. Isten Igéjét Szabó Mihály, a
magyarbikali testvérgyülekezet lelkipásztora hozta el közénk.

Vass-Eysen Ábel

