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„Neveld a gyermeket a neki megfelelő módon, még ha megöregszik, akkor sem tér el attól.” (Péld 22,6)

Most, az új tanév kezdetekor, a keresztyén szülőkben gyakran felmerül a kérdés: hogyan neveljem helyesen gyermekemet?

A gyermeknevelés minden szakembere egyetért abban, hogy az élet első évei a legmeghatározóbbak a szellemi és lelki fejlődésben. Mit adhatnak át a keresztyén szülők

gyermekeiknek ebben az életkorban, ha segíteni szeretnék őket a hitre jutásukban? Alapelvként kezeljük: a keresztyén igazságot rendszeresen és életkoruknak megfelelő módon

oktassuk, hogy az érthető legyen számukra. Imádkozzunk velük, és tanítsuk meg imádkozni őket, olvassuk velük a Bibliát, és magyarázzuk el nekik az olvasottakat (5Móz 6,6-7).

Isten kegyelméről és Jézus példájáról szóló tanítások a mindennapi élethelyzeteket teszik világossá.

A következőkről beszélhetünk gyermekeinknek:

- Isten hatalmas, és nem vet meg senkit (Jób 36,5). Ő teremtett minket, és mi tiszteljük Őt.

- Isten szeret minket (Jn3,16), és nem kivételez senkivel sem. Megad nekünk mindent, ami számunkra jó és hasznos. Ezért köszönetet mondunk Neki, és szeretjük Őt.

- Isten elől nem rejtőzhetünk el, még a gondolatainkat is ismeri. Irtózik a hazugságtól és a bűntől. Ne féljünk Tőle, hanem mint gyermek az édesapját féljük őt (= tisztelve szeressük).

- Isten szól hozzánk, és mi pedig meghallgatjuk Őt, hogy engedelmeskedjünk Neki. A szülők engedelmeskednek Istennek, a gyermekek pedig megtanulnak engedelmeskedni a

szüleiknek (Ef  6,1).

És mi, szülők, is tanuljunk: tanuljuk meg gyermekeinket Isten kegyelmébe ajánlani mindennapi imánkban.

Nemes Gábor

A NYÁRON TÖRTÉNT
(Folytatása következik)
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Napközis tábor
(2011. június 20-június 24)

Gondolatok a gyermekmosoly táborról

 - „Csodálatos élmény volt, nagyon jól éreztem magam.”

 - „A sütik, a palacsinta nagyon finomak voltak.”

 - „A tápéi foglalkozás nagyon tetszett.”

 - „A Bibliából sokat tanultunk a növényekről és az állatokról.”

 - „Kár, hogy vége van a tábornak, " szupi " volt.”

- „Szeretnék jövőre is jönni.”

Hittantábor
(2011. július 25 - július 30.)

Ez évi hittantáborunk remek helyen került megrendezésre. Zamárdi közkedvelt hely a Balatonhoz kívánkozó családok és turisták számára egyaránt. Bár az öt nap alatt jó, ha

kétszer sütött a nap, pár önjelölt hős (engem is beleértve), dacolva a jeges vízzel, megmártóztak a tóban. A szállás közel volt a parthoz és egy 15 méteres löszfalhoz, ami

szerencsére nem az ott-tartózkodásunk ideje alatt kívánt a nyakunkba zuhanni. A házban két emelet volt, a kisebbek laktak a felső emeleten (ha jól emlékszem) két felnőtt

társaságában. A sátorozást voltak kénytelenek választani a nagyobbak, azaz a warriorok (ezt a találó nevet még Jánk Tibi adta nekik, akinek a hiánya sok alkalommal érezhető

volt). Pár szó a napirendről. Hétkor keltünk a Sanyi-rádióra, ami a Tiszteletes úr harsány jó reggelezésében merült ki. A kicsik hamarabb felkeltek a reggeli köszöntőre (Rózsa néni

erőteljes noszogatására), de a sátraknál több ideig maradt "bekapcsolva" a rádió. Fél nyolctól volt a reggeli zenés-torna Nóri katonás vezénylésével, tehát fél óránk volt összeszedni

magunkat és kitörölni a csipát szemünkből. Mivel Nóri a 70-es évek slágereiből is hozott, Sanyi bácsi akrobatikus táncelemekkel egészítette ki az így is fárasztó Nóri-update

edzéstervet. Miután kicsit kipirulva elhagytuk a torna-helyszínt az evőeszközök csörömpölése és a kicsik élénk zsibongása mellett elfogyasztottuk a reggelit. Lívia néni már az első

napon beosztást készített, hogy ki miben fog segíteni, így az otthon maradt hozzátartozóknak nem okoztunk álmatlan éjszakákat, hogy csak süttetjük a hasunkat a napon. Miután

megreggeliztünk csoportbontásban megkezdődtek a délelőtti hittanórák. Igazából ezek nem is "olyan" órák voltak, inkább meghitt beszélgetések. A nevetgélés és a komolyabb

témák mentén nem csak közelebb kerültünk Istenhez és társainkhoz, hanem megismertük és elfogadtuk egymást. Ezután elmentünk ebédelni egy közeli iskolához, ahol mindig

kaptunk valami jó desszertet. Ebéd után visszaballagtunk a táborba és délutáni pihenőt tartottunk. Ezalatt sokan pihentek, de a legtöbb gyerek játszott nevetgélt vagy kiáltoztak, ami

sokszor igénybe vette a nagyobbak toleranciáját… A délutáni programot követően megvacsoráztunk. Miután ezzel is végeztünk, Gergő és én a vízzel átitatott farönkökből és ázott

levelekből összeállítottuk a tábortüzet. Minthogy ez nem járt pozitív eredménnyel, kénytelenek voltunk használni gyújtófolyadékot. A szakértő kisebbek tanácsolták, hogy

próbálkozunk a vizes zöld fűvel életet lehelni a tűzbe, de mi inkább maradtunk a saját módszereinknél, és végül csak sikerült lángra lobbantani a fatuskókat. Nem próbálkozom

elmondani, hogy mennyi mindent kaptunk egy-egy beszélgetés, egy mosoly, az esti tábortűz vagy csak egy baráti ölelés során, mert hasonlatokkal nem lehet kifejezni. Voltak kisebb

viták kicsik és nagyok között is, de alapvetően jó hangulat volt, amiről gondoskodott a négy táborvezető. Reméljük jövőre is hasonlóan jó lesz a hittantábor!

:) Imrényi Dániel



A hónap két nagyszabású rendezvénye

1. 2011. szeptember 14-18. A Magyarországi Egyházak Ökumenikus Tanácsának Szociáletikai Bizottsága programsorozatot tart templomunkban, ahol előadások,

kiscsoportos műhelymunkák, közös étkezések, kerekasztal beszélgetések, vetélkedők, kulturális est és istentisztelet keretében a résztvevők arra törekszenek, hogy

tudatosítsák saját, közösségi életvitelük fenntartható elemeit, emellett, hogy világossá váljanak a változtatás szükségének vagy lehetőségének elemei. (TIÉD).

2. 2011. szeptember 24-25. Az énekkarunk nemzetrészek közötti (Somorjától Kézdivásárhelyig) kórustalálkozót szervez a Liszt Év jegyében hét kórus

részvételével. Szeptember 23. és 25. között nagyszámú résztvevőt kell ellátnunk (szállás, étkezés, városnézés, takarítás). Ehhez a vendéglátó

tevékenységhez kérjük Testvéreink támogatását és segítségét. (Részletesebben később, hirdetésben és szórólapon.).

Szeptember



1. Szeptember 4. 10:00 – Tanévnyitó istentisztelet

2. Szeptember 4. – A délelőtti istentisztelet után: hittan évnyitó családi nap és gyülekezeti ebéd. Beiratkozás. Hotorán Gábor vetített képes beszámolója Hollandiában töltött

ösztöndíjas évéről

3. Szeptember 5. 16:30 – Presbiteri gyűlés

4. Szeptember 12-16. – Csendeshét: Berekfürdő

5. Szeptember 14-18. – Országos, ökumenikus programsorozat a környezet- és teremtéstudatos életmódért előadásai templomunkban (TIÉD)

6. Szeptember 15-22. – Egyházközségünk küldöttsége látogatást tesz a manchesteri testvérgyülekezetünknél

7. Szeptember 18. 10:00 – Vendég igehirdető: Béres Tamás, evangélikus lelkész

8. Szeptember 19. 16:30 – Presbiteri bibliaóra

9. Szeptember 19. 19:00 – Nemzetközi szimfonikus zenekar hangversenye templomunkban

10. Szeptember 20. 16:00-18:00 – Zsidó-keresztyén párbeszéd

11. Szeptember 24. 9:30-13:00 – Presbiterképzés, Újszeged

12. Szeptember 24-25.– Nemzetrészek közötti kórustalálkozó

Imádkozzunk

● az új tanévben kitartóan azért, hogy Isten igéje eljusson minél több iskolába, gyermekekhez, nagyobb diákokhoz és pedagógusokhoz;

● szeptemberi terveink megvalósulásáért;

● betegeink gyógyulásáért, a gyászolók vigasztalásáért;

● lelkészeink szolgálatának megáldásáért

Adjunk hálát meghallgatott imánkért.


