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Alig kezdődött el a nyári szünet, benépesült gyülekezetünk Emmaus háza iskolánk 80 tanulójával,
7 pedagógussal, 2 lelkésszel és két ifissel. Június 29. és július 3-a között újra megrendeztük a már
hagyományos Kalandtábort.
Az előző évekhez hasonlóan kortörténeti háttérbe, az ókori Egyiptomba ágyazva, az ószövetségi József
történetével ismertettük meg a tábor 80 gyermeklakóját.
Napjainkat lelki töltődéssel, reggeli áhítattal kezdtük, melyre Farkas István készült. A gyerekeket
hangszerekkel kísért énekszóval, majd reggeli tornával ébresztettük, ahol élvezhettük a felkelő nap meleg,
simogató sugarait. A finom reggeli után szabad játék várta a gyerekeket az udvaron. Ezt közös éneklést
követte, majd Komádi Róbert nagytiszteletű úr a gyermekek számára érdekesen, modern módszerekkel
illusztrálva mutatta be, Isten hogyan vezette Józsefet. A gyűlölet, kísértés, gondviselés, hálaadás,
testvériség fogalmakat szerettük volna oly módon megértetni velük, hogy az együtt megélt élményeken
keresztül jussanak ezek felismerésére, problémamegoldó, mozgást, kreativitást, csapatmunkát igénylő
feladatokon át. Ezek által jobban megismerhették önmagukat, egymást és a bibliai történetet és annak
korát.
Délutáni kézműves foglalkozásokon gipszképet festettünk, ékszerdrótból karkötőt hajlítottunk,
díszítettünk gallért az ünnepi jelmezünkhöz. Megfestettük a fáraó gigantikus arcképét. A
sportfoglalkozásokon volt foci, kosárlabda, zsinórlabda, ping-pong, kötélhúzás, esti futóverseny.
Az első nap karavánokat alkotva elindultunk „Egyiptomba”. Az út során próbákat kiállva felállítottuk a
birodalom központját a fáraó trónjával és gigantikus arcmásával és drágakincseivel együtt. A második
nap, különböző, vidám feladatokat végeztek a karavánok tagjai. Harmadik nap a hadviselés rejtelmeibe
kaptunk bepillantást. Készítettek a gyerekek csapatzászlót, tőrt, dárdát. Csütörtökön délután egy
nagyszabású ünnepet, este lakomát rendeztünk a megérkező fáraó tiszteletére. Erre egész nap lázasan
készültek a zenészek, zsonglőrök, artisták, táncosok, színészek, a „fősütőmester és főpohárnok” a szolgák
segítségével. Mikor besötétedett a mindenki által várt bátorságpróba következett. A tábor területén
kijelölt kis ösvényen haladtak végig többnyire párokban a gyerekek, miközben egy aranymondás szavait
hallották. Ezt kellett meghallani és összerakva, mint egy jelszót elmondani a visszaérkezéskor.
Esténként újraélhettük a fotósok által ellesett pillanatokon keresztül a nap eseményeit, amin nagyokat
kacagtunk. A kisebbek mesehallgatás, a nagyobbak rövid áhítat és imádság után nyugovóra tértek.
Egész héten -a karavánokat alkotó gyerekek és felnőtt karavánvezetők- figyeltek egymásra, közösen
közreműködve teljesítették a fáraó próbáit. Ennek eredményeként az utolsó nap délelőttjén ünnepélyesen
Egyiptom polgáraivá váltak a táborlakók.
Köszönetet szeretnénk mondani elsősorban a gyülekezet áldozatáért, amivel ezt a konferenciatelepet
fenntartja. A szülők minden segítségéért, valamint, hogy ránk bízták kincseiket még egy hétre az iskolai
tanéven kívül is. A Konviktus, az Emmaus ház vezetőinek és dolgozóinak, akik mindenben készséggel
voltak irántunk. Farkas Istvánnak és Komádi Róbertnek, Véghné Tóth Izabella, Pecznikné Koncsik Rita,
Sárdi Marianna, Magyar Péterné, Suhari-Nagy Erzsébet, Király Mónika pedagógus kollegáimnak, akik a
tábor programjának összeállításában segítettek több napos felkészüléssel, és egy hétig éjjel-nappal
szolgáltak a gyerekek között. Végül, de nem utolsó sorban Benczúr Bettina a gimnázium 9. évfolyamos
és Király Zsófia az általános iskola 8. évfolyamos tanulóinak, akik, mint ifisek segítőkészségükkel példát
mutattak a gyereknek.
„Én majd ellátlak... Így nem fogsz nélkülözni sem te, sem házad népe…” (1Mózes 45,11) Ez az ige volt az
utolsó napunk aranymondása. És valóban nem nélkülöztünk semmit sem a héten, testi, lelki, szellemi
javaival ellátott minket az Úr! Legyen Istené a dicsőség a hét minden áldásáért!
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