
tájékoztató
a nyári biblia-táborokról

2018 



A különböző életkorú és érdeklődésű résztvevők számára tervezett, 
valamint különböző tematikájú táborainkat közös cél kapcsolja 
egybe. Ezeknek a táboroknak a nagyobb részét sok nyár óta újra 

és újra megrendezzük. Ezért folyamatos tapasztalat alapján mondhatjuk, hogy 
a természet közelsége, szépségeinek felfedezése és a Biblia tartalmának, mély-
ségeinek a közös kutatása nagyon jó párosítás. Az ilyen kikapcsolódás nem 
csupán pihenés, hanem feltöltődés, igazi lelki felüdülés is. A táborok résztve-
vőitől sokszor hallunk efféle megjegyzéseket: „Arról is elfeledkezünk a tábor-
ban, hogy hányadika, milyen nap van… Olyan, mintha egy a hétköznapihoz 
képest más, szebb és jobb világban tölthetnénk el egy kis időt…” 

A táborokba bárki jelentkezhet. Bízunk benne – és tapasztaltuk is –, hogy a 
természet és a Biblia közelségében különböző emberek – vallásos hitüket gya-
korlók, valamint az Isten-hit, a Biblia iránt éppen csak nyitott emberek, az ér-
deklődők – megértő, szép és jó közösséget tudnak alkotni egymással. Egymás 
lelkiismereti meggyőződésének, szabadságának a tiszteletben tartása alapelv 
minden táborban.

A táborokban igyekszünk az egészséges életmód értékére is ráirányítani 
a fi gyelmet. Ezért sok mozgásra, kirándulásra is lehetőség nyílik, az étrend 
pedig vegetáriánus, de ízletes, és bőven elégséges mindenki számára.

 A táborok szervezői

táborozók!
kedveskedves

Keresztény Advent Közösség
(Postacím: 1121 Budapest, Remete út 16/A)

Sola Scriptura Teológiai Főiskola
(Postacím: 2051 Biatorbágy, Patak u. 34/A)

Spalding Alapítvány
(Postacím: 2051 Biatorbágy, Füzes u. 83/a)

Tárt-Kapu Alapítvány
(Postacím: 8600 Siófok, Rákóczi Ferenc u. 8. 
– Aradiné Kadlicskó Edina)

Eleki Életmódközpont
(Postacím: 5742 Elek, Kossuth utca 54.)



TOLERANCIATÁBOROK

A Tárt-Kapu Alapítvány szer-
vezésében 2018-ban is két tole -
 ran   ciatábort rendezünk Seregé  -
lye sen, az Elzamajorban (a Ve-

len cei-tótól 5 km-re). 
A mozgássérültek és laikus segí-

tőik részére szervezett tábor célja, 
hogy sérült és testileg egészséges 

emberek egymásra találása által erő-
södhessenek, együtt tevékenykedjenek, 

üdüljenek, beszélgessenek és Istenhez köze-
lebb kerüljenek. 

■ Egyéb információk: 
Az elhelyezés akadálymentes kőházban történik, a szobák 8 ágyasak, a für-
dő és a szobák nagy része tolókocsival megközelíthető. Egy turnusban kb. 
ötvenen lennénk. 

A táborhelyen lévő személyzet készíti el a háromszori hagyományos és 
vegetáriánus étkezést részünkre.  

A tervezett programokból: beszélgetések, játékok, fürdőzés a Velencei-
tóban, szervezett kézműves-foglalkozások, kirándulások a környéken.
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■ Táborvezető: Aradiné Kadlicskó Edina

Seregélyes, Elzamajor

A táborok időpontjai: 2018. JÚNIUS 17–24. (I. tábor);
 2018. JÚLIUS 8–15. (II. tábor)

■ Jelentkezés és további információ: 
aradiek@gmail.com; 06-20/569-7610

Az alapítvány munkáját önkéntes adományokból fi nanszírozza. 
Adományokat az OTP Banknál vezetett 11743040-20065087-00000000 
számú számlára köszönettel elfogadunk.

■ A tábor részvételi díja: 30 000 Ft/fő. A segítőknek a tábordíj 50%-áig biz-
tosítunk kedvezményt, sérült bará tainknak pedig lehetőség szerint.

Szeretnénk, ha leendő táborozóink közül a pénz miatt senkinek sem kelle-
ne otthon maradnia, ezért a részvételi szándékról mihamarabb visszajelzést 
kérnénk. A Tárt-Kapu Alapítvány próbál támogatót keresni a táborozási díj 
kifi zetéséhez. 



Celldömölk Vas megye észak-
keleti kapujában fekszik. Fek-
vésének, természeti értékeinek 
köszönhetően a térség turiszti-
kai központja.

A Ság hegy és környéke, a Ke-
menes Vulkánpark látogatóköz-
pont, Sárvár, a Jeli arborétum, 
a mozdonyskanzen nevezetes-
ségei vonzzák az érdeklődőket.

Az „Új kezdet” életmódtáborba 
azokat várjuk, akiknek célja az 
egészséges életmód legfonto-
sabb alapelveinek megvalósítá-

sa a gyakorlatban. Programunk-
ban a testi-lelki egészségről szóló 

előadások és beszélgetések, egyéni 
tanácsadás, fórum, gyógynövény- és 

ételbemutatók, hosszabb-rövidebb ki-
rándulások, reggeli tornák, közös moz-

gás szerepelnek. Mindez szép, kulturált 
környezetben, napi háromszori teljesen növényi 

(vegán) étkezéssel. A gyermekek számára különfog-
lalkozásokat tartunk.

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: (az árak az IFA-t nem tartalmazzák)
felnőtteknek: 6500 Ft/fő/éj 
4-18 év között: 6000 Ft/fő/éj
4 év alatt: 3000 Ft/fő/éj 
SZÉP-kártyát elfogadunk!

A jelentkezőktől 10 000 Ft foglaló befi zetését kérjük a Vajdaságért Alapít-
vány számlájára, „Celldömölk” megjelöléssel (K&H Bank 10402623-
50526554-86651004), a jelentkezést követően 14 napon belül. A jelentkezést 
csak akkor tekintjük véglegesnek, ha az előleg befi zetése megtörtént. A je-
lentkezés lemondása esetén a foglalót nem tudjuk visszatéríteni.

Megközelítés:
Budapest, Győr, Pápa, Szombathely felől rendszeres vonat- és autóbuszjára-
tok érkeznek.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31. 
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■ Táborvezetők: dr. Pásztor Judit, Somogyi Lehel 

Celldömölk, Vasvirág Hotel (Sági u. 56.)

A tábor időpontja: 2018. JÚLIUS 1–8.

■ Információ és jelentkezés: Eleki Életmódközpont
 elekivendeghaz@gmail.com; 20/400-8646; 66/240-610

„ÚJ KEZDET” ÉLETMÓDTÁBOR

es-
et.



Idén is megrendezzük hagyo-
mányos rehabilitációs táborun-
kat. A tábor felépítése (reggeli 

és esti bibliai és rehabilitációs 
témák, beszélgetések) az elmúlt 

évek menetrendjét fogja követni, 
központban a Biblia tanításaival. 

A szabadult és szabadulni vágyó 
szenvedélybetegeket és/vagy család-

tag jaikat szeretettel várjuk. A tábor prog-
ramjain való részvétel önkéntes. Nyaralás, 

pihenés, baráti és bajtársi közösség, gondolko-
dást megelevenítő, gyógyulást elősegítő beszélgeté-

sek várják a résztvevőket.

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára:
6000 Ft/fő/éj (szállás és háromszori étkezés)

Jelentkezési határidő: 2018. június 15. 
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■ Táborvezetők: Vankó Zsuzsa és Nagy Sándor 

REHABILITÁCIÓS TÁBOR

Sima, ifjúsági tábor (http://www.simaitabor.hu)

A tábor időpontja: 2018. JÚLIUS 8–15.

■ Jelentkezés és további információ: 
nagy.sandor25@gmail.com; 06-20/381-6012

ELŐADÁSOK, BESZÉLGETÉSEK, PROGRAMOK

A beszélgetések és előadások listája még közel sem teljes, és változhat. Eb-
ben a tájékoztatóban egyelőre csak néhányat közlünk. A teljes programot ha-
marosan közzétesszük egy tájékoztató e-mailben.

DÉLELŐTTI BESZÉLGETÉSINDÍTÓ ELŐADÁSOK (30 perc)
› A gyógyulás kezdete: felelősségvállalás az életünkért. Szempontok
 a beszélgetéshez: miért nehéz ez? Mit jelent felelősséget vállalni 
 a gyakorlatban?
› Hol van a határ a tényleges felelősség és a magunkra aggatott felelősség
 között? Szempontok a beszélgetéshez: A gyógyulás időszakában meddig 
 tart a szenvedélybeteg, és meddig a hozzátartozó felelőssége?
› Hogyan fejezhetjük ki jól valódi érzéseinket? Mi segít (pl. énközlések), 

 és mi nem (pl. ingerültség, indulat stb.)? Hogyan segít ez a gyógyulás-
ban? Szempontok a beszélgetéshez: miért nehéz az őszinteség? Hogyan 

segít az őszinteség kilépnünk a játszmákból?
›  A stressz mint az egyik legfőbb kiváltó oka a szenvedélybeteg-
ségnek. Hogyan kerüljük el a stresszhelyzeteket a gyógyulás 
érzékeny időszakában?
›  Hogyan kezeljük a stresszt? Növelhető-e stressztűrő képessé-
günk?

ESTI INTERAKTÍV BESZÉLGETÉSEK
›  Bibliai témák közös megbeszélése. A témákat hamarosan 
    közöljük egy tájékoztató e-mailben.

A reggeli és esti együttlétek közötti programlehetőségek: 
› Kerékpáros kirándulás igény szerint;
› Séták az árnyas turistautakon;
› Kirándulások a környéken: Boldogkőváralja, vizsolyi Biblia-
 múzeum, Tokaj, strandolás a Tiszán, sárospataki városnézés stb.



FŐISKOLAI TÁBOR – nem csak főiskolásoknak

PROGRAM
A szemináriumok és előadások listája még közel sem teljes, változhat. Ebben 
a tájékoztatóban egyelőre csak néhányat közlünk. A teljes program hamaro-
san elérhető lesz a főiskola honlapján: www.sola.hu

› Isten kérdéseinek tanulságai. Mikor és milyen céllal tesz fel kérdéseket 
 Isten az embernek?
› Mit tesz most Jézus? A mennyei szentélyről szóló elfeledett bibliai tanítás
› A halogatástól a rendszerezett életvezetésig
› Mi az a nyilvános teológia? 
› Mózes elhívásával kapcsolatos ellenvetései,  
 félelmei
› Miért tett Mózes leplet az arcára? 
 2Móz 34,29–35 és 2Kor 3,10–18 ige-   
 szakaszok értelmezése 
› A természet és a kegyelem határkérdései 
 a kora újkori bölcseletben
› Hitvédelem, hitviták a korai egyházban 
 és a reformáció idején
› Hogyan gazdálkodjunk az értelmi 
 képességek tálentumával?
› A hit általi megigazulás egyes jellemzői 
 Mk 4,26–29 alapján
› A Harmadik Birodalom felemelkedése 
 és bukása. (A náci Németországról
 és a diktatúrák természetéről egy, 
 a közelmúltban megjelent irodalmi
 kuriózum alapján)

A Sola Scriptura Teológiai  
Főiskola ismét a tavalyi gyö-
nyörű helyszínen rende zi meg

nyári táborát: Sima fa lucs-
kában, a vadregényes Zemp-

léni-hegység déli részén. A mind-
össze 31 fős településen, a termé-

szet közelségében a nyugalom és az 
elcsendesedés garantált. A tábor köze-

lében fekszik Boldogkőváralja, a hazai 
turizmus egyik kedvelt célpontja, valamint 

Vizsoly, ahol a Károli Gáspár által első ízben ma-
gyar nyelvre fordított teljes Bibliát kinyomtatták. 

A táborba a főiskola hallgatói mellett mindazokat szeretettel várjuk, akik 
érdeklődnek a Biblia tanításai iránt. Az előadások mellett több szemináriumi 
sávot is meghirdetünk, ahol 10-12 téma közül lehet választani. E kiscsopor-
tos műhelymunka keretében a résztvevők tovább mélyíthetik ismereteiket, 
megoszthatják egymással gondolataikat. A programot a Zemplénben tett ki-
rándulások színesítik. A tábort azoknak ajánljuk, akik nyitott légkörben, a 
főiskola oktatóinak vezetésével szeretnék (újra)felfedezni a Bibliát, és annak 
életet átformáló, közösségteremtő erejét.

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára: 
felnőtteknek: 6000 Ft/fő/éj (szállás és háromszori, vegetáriánus étkezés) 
apartmanfelárral: 6500 Ft/fő/éj
Az alábbi gyermekkedvezmény a szállásra, pótágyon vonatkozik 
(szülővel egy szobában, minimum 2 teljes árat fi zető felnőtt esetén):
3–14 éves kor között: 1500 Ft/fő/éj 
3 éves kor alatt: díjmentes! 
A programok időtartama alatt gyermekek részére különfoglalkozást bizto-
sítunk!
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■ Táborvezetők: Vankó Zsuzsa és Bán László

■ Jelentkezés: A sola@sola.hu e-mail címen, a főiskola honlapjáról,  
a www. sola.hu weboldalról letölthető jelentkezési lap elküldésével.   
■ Bővebb információ: ban.laszlo@sola.hu; 06-20/569-7630 

Sima, ifjúsági tábor (A zempléni-hegység déli része)

A tábor időpontja: 2018. JÚLIUS 15–22.

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.



REGGELI TÉMÁK 
› Az egészséges zene hatása értelmünkre és érzelmeinkre. Hogyan formál 
 bennünket?
› Mai társadalmi hatások és a család viszonya. (Ajánlott olvasmány: 
 Dr. Máté Gábor: A család ereje)
› Családi viszonyaink – előadás és beszélgetés házastársi kapcsolatainkról. 
 A férfi  és női szerepek tendenciái korunkban
› Hol a határ a széles látókörű és nyitott gondolkodás, valamint a világhoz 
 való hasonulás között?

ESTI TÉMÁK, és az ahhoz kapcsolódó 
beszélgetések
› Zenei előadás (Ferge Béla)
› A posztmodern kor hatása az egyénre 
 és a családra
› A szülői minta jelentősége
› Válságok, traumák és veszteségek 
 feldolgozása. Hogy kezeljük őket?

EGYÉB PROGRAMOK
› Családgondozó beszélgetőkör
› Kézműves-foglalkozások gyerekeknek  
 (fafaragás, varrás…)
› Önkéntes, rendszeres úszás (reggelente),  
 sportfoglalkozások
› Pályaorientációs beszélgetések 
 14-18 évesek számára 
› Filmklub

Idei családos táborunkat is-
mét az Alföld déli részén, 
Kunfehértón szervezzük meg. 
A tábor a 120 hektáros Kis-

kunsági Nemzeti Park mellett 
fekszik, ebből adódóan számos 

lehetőség nyílik kirándulásra is. 
A fürdőtó másfél kilométerre talál-

ható, amely szintén jó program a nyá-
ri kánikulában. Szállásunk egy volt út-

törőtábor, ahol kőépületekben, 4-6-8 ágyas 
szobákban leszünk elszállásolva. A kerítéssel 

körbevett, fákkal övezett árnyékos-ligetes területen 
sportolásra, csoportos beszélgetésekre, kézműves-foglalko-

zásra van lehetőség. Az idén is vendégünk lesz Ferge Béla, aki néhány napig 
a felnőtteknek és a gyerekeknek egyaránt tart zenei előadásokat.

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára:
felnőtteknek: 5100 Ft/fő/éj 
3–12 éves kor között: 3900 Ft/fő/éj 
2-3 éves kor: 1500 Ft/fő/éj
A kézműves-foglalkozásokon való részvételhez a hozzájárulás 
személyenként 2000 Ft

Étkezés: helyben.

CSALÁDOS TÁBOR
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■ Táborvezetők:  Balogh Gábor és Soós Attila

■ Jelentkezési lap igénylése és további információ:
Balogh Gábor: b.gbr@icloud.com; 06-20/379-6019 

Kunfehértói gyermek- és ifjúsági tábor (Kunfehértó, Határ út)

A tábor időpontja: 2018. JÚLIUS 22–27.

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.



A tavalyi, bevált, gyönyörű 
helyszínen rendezzük meg 
országos ifjúsági táborunkat 
– Sima falucskában, a Zemp-

léni-hegység déli, vadregényes 
részében. A közelben található 

többek között a Boldogkői vár 
vagy a vizsolyi Biblia-múzeum. A 

reggeli és esti előadások, beszélgeté-
sek között számtalan közös programra 

lesz lehetőség. A tábor kb. 40 jó minőségű 
hegyi kerékpárral is rendelkezik, így igény ese-

tén biciklitúrát is szervezhetünk. 

■ Egyéb információk: 
A táborozás költsége:
5500 Ft/nap (a szállás és a naponta háromszori
étkezés ára)
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IFJÚSÁGI TÁBOR

■ Táborvezetők: Nagy Sándor, Fekete Dávid

■ Jelentkezés és további információ: 
nagy.sandor25@gmail.com; 06-20/381-6012.

Jelentkezési határidő: 2018. június 15.

Sima, ifjúsági tábor (http://www.simaitabor.hu)

A tábor időpontja: 2018. JÚLIUS 29. – AUGUSZTUS 5.

BESZÉLGETÉSEK, ELŐADÁSOK
A témákat még nem találtuk ki, de a 
tavalyi évekhez hasonlóan lesznek elő-
adások és beszélgetések is bibliai té-
mákban. Egy online felmérés keretben 
lehetőség lesz arra, hogy az ifjúság ala-
kítsa ki a tábor tematikáját. Olyan témá-
kat dolgozunk majd fel közösen, ame-
lyeket a résztvevők javasolnak, amelyek 
valóban érdeklik a táborozókat. 

EGYÉB PROGRAMLEHETŐSÉGEK
› Kenutúra a Hernádon (a tavalyi túránál idén egy hosszabbat tervezünk!)
› Biciklitúra
› Gyalogos túrák a közelben
› Kirándulás Boldogkőváraljára és/vagy Vizsolyba
› Igény szerinti további beszélgetések bármilyen témában 
› Kirándulás Sárospatakra
› Tokaji városnézés
› Strandolás a Tiszán
› Vadles a hajnali órákban 

12.



DÉLELŐTTI TÉMÁK
› Lehetséges-e, hogy minden eddiginél nagyobb válság küszöbéhez érkezett 
 az emberiség? Van-e megoldás, van-e remény?
› Hogyan lehet eligazodni a különböző, sokszor egymásnak ellentmondó 
 vélekedések, „igazságok” között – például a föld és az ember eredetét 
 illetően?
› Miért van tele életünk sokféle szenvedéssel, és miért zárul a halállal?
 Van-e erre válasz, létezik-e valamiféle reménység a szabadulásra?
› Van-e valami realitása ennek a reménységnek: „Új eget és új földet 
 várunk…, amelyben igazság lakozik”?

ESTI TÉMÁK
› Ki volt Jézus? Miért volt olyan nagy hatása az emberekre és történelemre?
› Hogyan közelítette meg Jézus a bűntudattal küzdő embereket?
› Hogyan viszonyult Jézus a betegekhez?
› Hogyan küzdött Jézus ellenségeiért?

A gyermekek számára különfoglalkozásokat tartunk.

A tábor célja a Biblia gondolat-
világának, belső összefüggé-
seinek mélyebb megismerése. 
Ezen a táboron is igyekszünk 

az életmód-változtatást elősegí-
teni – így lesznek egészséges, nö-

vényi alapú ételek, mozgásprogra-
mok, kirándulások –, mindemellett 

naponta több előadást, illetve beszél-
getést szeretnénk tartani különböző bib-

liai témákról.
 

■ Egyéb információk: 
A táborozás ára:
felnőtteknek: 6000 Ft/fő/éj 
4–18 éves kor között: 5000 Ft/fő/éj 
4 éves kor alatt: 2500 Ft/fő/éj
SZÉP-kártyát elfogadunk!

A jelentkezőktől 10 000 Ft foglaló befi zetését kérjük a Vajdaságért Ala-
pítvány számlájára „Biblia-ismereti tábor” megjelöléssel (K&H Bank 
10402623-50526554-86651004) a jelentkezést követően 14 napon belül. 
A jelentkezést csak akkor tekintjük véglegesnek, ha az előleg befi zetése meg-
történt. A jelentkezés lemondása esetén a foglalót nem tudjuk visszatéríteni.

Megközelítés:
Elek Budapesttől 240 km-re, Gyulától 11 km-re lévő, tiszta, rendezett, csen-
des, jó levegőjű kisváros.
Autóval érkezők számára az útvonal letölthető a Google Mapről. Tömeg-
közlekedéssel az életmódközpont megközelíthető vonattal, a budapesti Ke-
leti pályaudvarról Kétegyháza felé (lökösházi vonal). Kétegyházán az eleki 
buszra kell átszállni. Békéscsabáról, Gyuláról is érkeznek rendszeres busz-
járatok Elekre. Elek központjától az életmódközpont 10 percnyi sétára van.

BIBLIA-ISMERETI TÁBOR

Eleki Életmódközpont (Elek, Kossuth utca 54.)

A tábor időpontja: 2018. AUGUSZTUS 5–12.

■ Táborvezető: Somogyi Lehel

■ Jelentkezés és további információ: Eleki Életmódközpont,
tel. 20/400-8646; 66/240-610; elekivendeghaz@gmail.com

t
vé

mok
napon

getést sz
liai témákr

Jelentkezési határidő: 2018. május 31.



ZENEI ÉS BIBLIA-ISMERETI TÁBOR

Orfű (Mecsek-Hegyhát)

A tábor időpontja: 2018. AUGUSZTUS 9–19.

Az elhelyezés az egymás mellett elhelyezkedő Tekeresi Vendégházban, 
valamint a Tekeresi Lovaspanzióban, 2-6 ágyas szobákban, illetve apart-
manokban történik. A szobákhoz és az apartmanokhoz külön fürdőszoba és 
WC tartozik. Szociális rászorultság alapján nagycsaládoknak szerény anyagi 
támogatást tudunk nyújtani, az erre vonatkozó kéréseket a jelentkezésekkel 
együtt kérjük elküldeni a megadott e-mail-címre. 

Információk zenészeknek: A kórus- és zenekari kották május végétől a 
karvezetőtől, illetve a koncertmestertől szerezhetők be.

A kórus részére 2018. június 24-én vasárnap 10 órától Zugligetben (Bu-
dapest XII., Remete u. 16/A) előzetes próbát tartunk, kérjük, ezen lehetőség 
szerint minden kórustag vegyen részt.

Már harmadik alkalom-
mal rendezzük meg a zenei 
és Biblia-ismereti tábort a 
Pécstől 14 km-re fekvő Or-
fűn. Orfű a Mecsek-Hegyhát 

közepén fekszik csodálatos 
természeti környezetben. A falu 

jellegzetessége három tó, melyek 
közül kettőn (Orfűi- és Pécsi-tó) 

úszni, vitorlázni, csónakázni lehet. Or-
fűről számos túraútvonal indul, melyeken 

a Mecsek legszebb részeit lehet bejárni. 
A zenei és Biblia-ismereti táborban reggel és este 

bibliai előadásokat tartunk mindkét tábor (zenei és Bib-
lia-ismereti) résztvevői számára. Emellett a tábor zenei jellegéhez igazodó 
további előadásokat is tervezünk. Napközben a Biblia-ismereti tábor részt-
vevői további előadásokon, beszélgetéseken vehetnek részt, míg a zenei 
tábor résztvevői kórus-, illetve zenekari próbákon készülnek a tábort záró 
jótékonysági egyházzenei hangversenyekre. Az előadások és próbák mellett 
minden napra szervezünk kirándulásokat, túrákat is.

■ Egyéb információk: 
A tábor részvételi díja: 5400 Ft/nap. 

A zenei tábor résztvevői, akik a próbákon és a hangversenyeken
 énekelnek, illetve zenélnek, napi 1200 Ft kedvezményben részesülnek. 

Gyermekek számára a részvétel 3 éves korig díjtalan; 
a 3-6 éves korú gyermekek napi 1500 Ft kedvezményben;
a 6-14 éves korú gyermekek napi 1000 Ft kedvezményben részesülnek. 

A részvételi díj tartalmazza a szállást és a napi háromszori vegetáriánus 
étkezést. A tábor részére saját szakácsunk fogja az ételeket készíteni. 

■ Táborvezetők: Vigh Ágnes,  Holló Péter, Egerváriné Árvai Márta

■ A tábor zenei vezetői:
Kassainé Garamvölgyi Rita – karvezető (06-70/339-7191)
Tóth Judit – koncertmester (06-20/379-9457)
Cséfalvay Dániel – karmester

■ További információ és jelentkezés: 
Vigh Ágnes: vigh.agnes@gmail.com; tel. 06-20/379-6250

Jelentkezési határidő: 2018. június 15. 



ESTI TÉMÁK
Az apostolok cselekedetei végidőre szóló tanulságai. „Elmenvén azért, 
tegyetek tanítványokká minden népeket…” 
› Pünkösd mint a késői eső előképe. – A Szentlélek kitöltése
› Mi a titka az evangélium gyors terjedésének? – A keresztény vallás 
 megszületése
› Mi a hiteles megtérés? – A damaszkuszi út tanulságai
› Isten vezetésének felismerése és elfogadása a missziómunkában. 
 – A „pogányok” közötti misszió elindulása
› Mit tegyünk akkor, ha súlyos nehézségek kísérik a munkánkat? 
 – Az első misszióút 
› Bátorító tapasztalatok az evangélium hirdetése közben. – A második 
 misszióút
› Szabadítás a megkötözöttségekből. – A harmadik misszióút
› Megakadályozhatja-e az ellenség bármilyen támadása az evangélium 
 győzelmét? – Pál apostol fogsága és a kereszténység további terjedése

Tervezett táborzáró hangversenyek:
2018. augusztus 17., Orfű
2018. augusztus 18., Liszt Ferenc Hangversenyterem (Pécs)
2016. augusztus 19., Olasz Kultúrintézet (Budapest)

ZENEI ÉS BIBLIA-ISMERETI TÁBOR

REGGELI TÉMÁK
Segítség problémáink megoldásához. Dániel könyve történeteinek máig 
ható tanításai
› „Megírattak a mi tanulságunkra…” – Dániel könyve jelentősége
› Mindennapi döntéseink hatalma – Fontos-e a mértékletesség? (1. fejezet)
› Az alázat értéke – Miért elengedhetetlen az alázat Isten segítségét várva?
 (2. fejezet)
› Az emberi helytállás és az isteni gondviselés példája. 
 – Mit jelent a bizalom, a „gyermeki hit”? (3. fejezet)
› „A kékek és a sebek távoztatják el a gonoszt, és a belső részekig ható
 csapások.” – Mit tehetünk a nehézségek, súlyos problémák esetén? 
 (4. fejezet)
› Az isteni fi gyelmeztetés semmibevételének következményei. 
 – Hogyan lehet „fülünk a hallásra”? (5. fejezet)
› A becsületes élet próbája és jutalma – Miért van szükségünk az imára?  
 (6. fejezet)



SZERETETTEL VÁRJUK ÖNÖKET
TÁBORAINKBAN!
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