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2005.
„A fösvény az aranyát a kertjében egy fa alá
rejtette. Minden héten kiásta, és órákon át
nézegette. Ám egyszer egy tolvaj ellopta az
aranyat. Amikor a fösvény legközelebb jött, hogy gyönyörködjék a kincsében, csak az üres gödröt
találta. A fösvény bánatában üvölteni kezdett, de annyira, hogy a szomszédok a kíváncsiságtól hajtva
odaszaladtak hozzá. Amikor megtudták bánata okát, egyikük megkérdezte: - Használtad te azt az
aranyat? - Nem – válaszolta a fösvény -, csak hetente megnéztem. – Hát akkor – mondta a
szomszéd -, amennyi hasznod volt az aranyad nézegetéséből, legalább annyit tudsz meríteni, ha
hetente kijössz ide a gödröt bámulni.
Nem a pénzünk mennyiségétől függ a gazdagságunk vagy a szegénységünk, hanem az örömre való
képességünktől. A gazdagságra való törekvés az örömre való képesség nélkül olyan, mint amikor a
kopasz ember azért küzd, hogy fésűket gyűjtsön.” (Anthony De Melló)

Szeretett Testvéreink!
Legtöbben évtizedeket töltöttünk iskolapadban. Rengeteg adatot, ismeretanyagot elsajátítottunk többkevesebb sikerrel. Van, amire még emlékezünk, van, ami már a feledés homályába merült. Van, amit fel tudtunk
használni és van, amit feleslegesnek érezhetünk az életünkben. Ma különösen is sokat beszélünk a jövő
információs társadalmáról. Egy olyan társadalomról, melyet még inkább a tudás fog meghatározni. Jézus más
társadalom felépítésére adott mandátumot, ez pedig a szeretet alapú társadalom, melyhez kell kapcsolódnia
minden másnak. Mi ezt szeretnénk felépíteni Isten segítségével, mert Isten nélkül nincs igazi, tiszta szeretet és
ezt csak tőle lehet megtanulni. Ebben szeretnénk segíteni, és boldogabbá tenni a családokat és benne
önmagunkat.
Ezt kifejezve szeretnénk megrendezni egy különös és furcsa napot, melynek ezt a nevet adtuk: Családi
szeretetnap. Nem hagyományos egyházi rendezvényre hívunk, hanem életünk egy napjára, melyet Isten
szeretetével szeretnénk „megfűszerezni”. Fűszerezni lelkileg és fizikailag. Ennek jegyében hirdetjük meg az első
gulyásfőző-versenyt. Nevezni személyesen vagy telefonon lehet. A nevezési díj 500 Ft, melyért mi adjuk a
hozzávalókat, kivéve a bográcsot, mivel annyi bográccsal nem rendelkezünk. Részletes tájékoztatás a
jelentkezéskor. A legjobb csapat jutalomban részesül. Akik nem kívánnak versenyezni, azoknak ugyanezért az
összegért ebédet (gulyás, üdítő, kávé) biztosítunk. A nap folyamán különböző programokat szervezünk a
kicsiknek és nagyoknak, na meg a legnagyobbaknak. Mindenkit szeretettel váruk.
IDŐPONT:
HELYE:
CIME:

2005. MÁJUS 22-én VASÁRNAP
De.: 10 órától Du.: 15:30 óráig
MISKOLCI EVANGÉLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG
3530 MISKOLC, HUNYADI U. 8.

PROGRAMOK:
10 órától : GYÜLEKEZÉS, TŰZGYÚJTÁS, ZENEI KÍSÉRETTEL ÉNEKLÉS
11 órától : ISTENTISZTELET ÚRVACSORAI ALKALOMMAL, GYEREKPROGRAM
13 órától : EBÉD (BOGRÁCSGULYÁS)
14 órától : VETÉLKEDŐK (SZELLEMI, SPORT)
15:30 órakor : ÉNEKLÉSSEL, ZÁRÓÁLDÁSSAL A PROGRAM BEFEJEZÉSE

Jelentkezési határidő: 2005. május 16.
Telefonszám: (46) 505 727
Töltsünk együtt egy tartalmas napot!

Gyülekezeti alkalmak:
május 15
május 16
május 22

Pünkösd vasárnap
11 óra
Pünkösd hétfő
10 óra
Szentháromság ünnepe 11 óra

istentisztelet, melyet úrvacsoraosztás követ
Konfirmációi vizsga és istentisztelet úrvacsoraosztással
Családi szeretetnap

Gyerek és ifjúsági tábor:
2005. június 27 – július 1. Vanyarc (Nógrád m.)
Tábor teljes költsége: 10.000 Ft + útiköltség (Miskolc-Vanyarc-Miskolc szakaszra)

VANYARC 2005. június 27 – július 1.
HÉTFŐ
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Kastély és park
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21.00
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Vacsora (meleg)
Csoportfoglalkozás*1
Esti áhítat (Jel 1,8)
Mosakodás
Villanyoltás

KEDD
Ébresztő
Reggeli
Indulás Szirákra

SZERDA
Ébresztő
Reggeli
Reggeli áhítat
(Jn 10,9)
Indulás Vácra
Szirák:
Vác: Székesegyház
Áhítat a Kastély
Dunapart - Ebéd
kertjében (Jn 6,35)
Kastély megtekintése Strandfürdő
(lovaglás)
Bér: lávaömlés
megmászása - Ebéd
Mini szafari-park
megtekintése

CSÜTÖRTÖK
Ébresztő
Reggeli
Reggeli áhítat
(Jn 11,25-26)
Ismerkedés
Vanyarccal
Veres Pálné kúria
Madách emlékhely
Kastély
Babamúzeum
Templom
Ebéd (meleg)
Focimeccs
(Vanyarc-Táborosok)

Vacsora (meleg)
Csoportfoglalkozás*2
Esti áhítat (Jn 8,12)
Mosakodás
Villanyoltás

Csoportfoglalkozás*4
Vacsora a tábortűznél
Esti áhítat (Jn 14,6)
Mosakodás
Villanyoltás

Vacsora (meleg)
Csoportfoglalkozás*3
Esti áhítat (Jn 10,11)
Mosakodás
Villanyoltás

PÉNTEK
Ébresztő
Reggeli
Reggeli áhítat
(Jn 15,1)
Csoportfoglalkozás*5
Játék
Vetélkedő
Ebéd (meleg)
Indulás Vanyarcról
15.01
Hatvan érk. 16.00
Miskolc érk.18.09

Csoportfoglalkozások témái:*
Gyerek: Isten igéje
1. Mag (A magvető példázata)
2. Kard (Nátán próféta)
3. Víz (Zákeus)
4. Tűz (Péter és János vallástétele)
5 .Lámpás (Péter Kornéliuszhoz megy)

Ifjúság: Égető kérdések
1. Van-e ellentét a tudomány és a keresztyénség között?
2. Mi a baj a házasság előtti szexszel?
3 Miért engedi meg Isten a szenvedést?
4. Mi a helyzet a többi vallással?
5.A Szentháromság tana hihetetlen vagy lényegtelen?

Amit a táborba hozni kell:
-Biblia, íróeszköz,
-akinek van hálózsákja, hozhatja magával
-törölköző, tisztasági felszerelés
-fürdőruha, papucs, naptej,(esetleg szúnyog ellen spray)
-diákigazolvány
-kis hátizsák a kirándulásokhoz, strandra
A táborba 6-18 éves korig várjuk a gyerekeket és a fiatalokat. Bátorítunk mindenkit, hogy ne féljen attól, hogy ő
még senkit sem ismer, mert amire megérkezünk biztos, hogy lesznek olyanok, akikkel sikerült összebarátkozni.
Ezt több éves tapasztalat után bátran merem állítani. Így várjuk a jelentkezéseket 2005. jún. 1-ig!
ISTEN ÉLŐ LELKE JÖJJ, ÁLDVA SZÁLLJ LE RÁNK!

