ZÁNKA, ERZSÉBET-TÁBOR, 2015. JÚLIUS
Újra fénykorát éli Zánka.
Régi időket idéző nagyszámú gyermekcsoportok vonulnak le és föl a táborhelyen, csak épp az úttörő
nyakkendő hiányzik róluk. A hatalmas kiterjedésű táborhelyen a gyerekeken kívül a pihenni
vágyóknak is rengeteg szálláshelyet és lehetőséget kínál ma már az Erzsébet-program. Ahogy a
Balaton parton nézegettük a csúszdát élvező gyerekeket, arra gondoltunk, mekkora nagy lehetőség
Istentől, hogy ennyi gyermek együtt lehet, és mi az evangéliumot hozhatjuk a számukra. A nagy
kérdés csak az, hogyan lehet 500 gyermeknek beszélni Jézusról, úgy, hogy közben végig figyeljék a
másfél órát.
Rájöttünk, ehhez egy nagyon kreatív és interaktív műsor kell. Zene, játék, pantomim, színdarab,
filmvetítés, kevés beszéddel. Rögtön az elején ajándékokat adunk, és mindig váltogatunk. A műsor
címe: "Szívügyek" lett.
Anna megírta az új színdarabot, Panni összeállította a műsort, rövid próba után felálltunk az óriás
sátor hatalmas színpadán. Még fel sem ocsúdtunk, már benn ült vagy 500 gyermek. 10-14 év közöttiek
voltak és nagyon fegyelmezetten viselkedtek.
Látható érdeklődés sugárzott róluk, ami nagyban oldotta az izgalmunkat. Ilyen műsorral még soha
nem készültünk. Attilláék óriás szappanbuborékok fújásával szinte felkészítették a gyerekeket a
műsorra, mint az amerikai cheer-up lányok egy amerikai mérkőzéseken.
Felcsendült az első dal, ami rögtön vidámságot, életet sugárzott feléjük. Ekkor megmozdult egy kb. 10
fős csoport, akik 13-14 évesek lehettek, zömében lányok, és kimentek a sátorból. De azután más senki
nem hagyta el a helyszínt, végig figyelték az előadást.
Már az első dal alatt: "Minél többet adsz , annál inkább kapsz", kilónyi cukrot dobáltunk a nézőtérre.
"Szórjad , osszad, amid van adjad" – szólt az ének és mi csak szórtuk…..
Azonnal egy sorverseny következett lufikkal. Ez vezette be a piros színű lufiról szóló színdarabot,
amelyben a hit alapvető kérdését kezdtük feltárni előttük: mindenki más "szemüvegen át" láthatja a
lufit ugyan, de azért az mégis csak piros valójában.
A "Minden féltett dolognál jobban" című dallal folytattuk, mozgással, énekeltetéssel, ajándékozással.
Négy bátor gyermek a színpadra is ki mert állni a refrén eléneklésére.
Fontosnak láttuk, hogy ezt a bibliai igazságot dallal írjuk a szívükbe. (Példabeszédek 4:23)
Az Örök élet vizét kínáltuk a gyerekeknek a következő darabunkkal, ami annyira élethű lett, hogy a
végén, szinte megrohamoztak minket a víz osztásnál, pedig csak egyszerű ásványvízzel kínáltuk
őket... Ez is kifejezte, mennyire egyek lettek a program üzenetével.
A Szív c. pantomim darab jött ezután, amivel az igazi szeretet titkát mutattuk be nekik.
Ezt követte a "Legnagyobb szeretet" című dalunk, amire a mutogatást (koreográfiát) ott a színpadon
találtuk ki a gyerekek reakcióját figyelve. Szinte ők mutatták meg, hogyan lehet ezt a dalt a legszebben
kifejezni.
Egy rövid filmbevágással az internet veszélyeire mutattunk rá, amit Lencse Balázs 10 perces
prédikációja, vagy inkább bizonyságtétele egészített ki. Balázs a végén megáldotta az összes gyereket,
és biztatta őket Jézus követésére.
A legvégén ajándék CD-ket és Boldogságkereső című újságjainkat ajándékoztuk nekik.
Egy velük lévő pedagógus odajött hozzánk, és még kért ajándékot a távollévők számára is, mondván
annyira tetszett ez a műsor, hogy legalább ennyivel részesedjenek ők is.
A gyerekeknek végig csillogott a szemük, hálásak voltak a műsorért az ajándékokért, de reményeink
szerint leginkább Jézus Krisztus szeretetéért, amit sikerült másfél órában bemutatnunk számukra.

