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Noé bárkája Békéscsabán

Rengeteg ima, kÃ¶zÃ¶s megbeszÃ©lÃ©s, reklÃ¡m Ã©s nÃ©hÃ¡ny prÃ³ba utÃ¡n elÃ©rkezett a vÃ¡rva vÃ¡rt pillanat:Â februÃ¡r 2
BÃ©kÃ©scsabÃ¡n is megnyitotta kapuit a Tesz-Vesz gyÃ¼lekezet. Az elsõ alkalom tÃ©mÃ¡jÃ¡nak NoÃ© bÃ¡rkÃ¡jÃ¡t vÃ¡lasztotta
gyÃ¼lekezetÃ¼nk. A tÃ¶rtÃ©netben a hangsÃºlyt Isten oltalmazÃ³ szeretetÃ©re tettÃ¼k.

A szombat dÃ©lutÃ¡ni alkalmat kÃ¶zÃ¶s imÃ¡val indÃ-tottuk a rÃ©sztvevõ
testvÃ©rekkel. Ezt kÃ¶vetõen a termek dekorÃ¡lÃ¡sa tÃ¶rtÃ©nt, megÃ©pÃ-tettÃ¼k a
dÃ-szleteket is: az imahÃ¡z nagytermÃ©ben bÃ¡rka kÃ©szÃ¼lt a padokbÃ³l,
valamint Ã©gbolt Ã©s szivÃ¡rvÃ¡ny textÃ-liÃ¡bÃ³l. EkÃ¶zben az Ã©tkezÃ©sre szÃ¡nt
helyen Ã©s a kÃ©zmûves helyszÃ-nen is folytak az elõkÃ©szÃ¼letek.

A
meghirdetett 15.30-as nyitÃ¡s elõtt Ã©rkeztek mÃ¡r vendÃ©gek, Ã-gy a
regisztrÃ¡ciÃ³ utÃ¡n mÃ©g bõven volt alkalmuk felfedezni az imahÃ¡zat a
testvÃ©rek segÃ-tsÃ©gÃ©vel, valamint a vendÃ©gvÃ¡rÃ³ falatokra is tudtak idõt
szÃ¡nni.

Az ismerkedÃ©s utÃ¡n a lelkÃ©szÃ¼nk mÃ¡r NoÃ©nak Ã¶ltÃ¶zve
kÃ¶szÃ¶ntÃ¶tte a megjelenteket, Ã©s rÃ¶viden, pÃ¡r szÃ³ban bemutatta mi is az a
Tesz-Vesz gyÃ¼lekezet, majd elmondta, hogy mi vÃ¡r ma dÃ©lutÃ¡n a
csalÃ¡dokra.

Ezt kÃ¶vetõen a kÃ©zmûves helyisÃ©geket vehettÃ©k
birtokba a vendÃ©geink, ahol rengeteg jÃ³pofa Ã©s finom dolgot kÃ©szÃ-thettek
a tÃ©mÃ¡hoz kapcsolÃ³dÃ³an. KiprÃ³bÃ¡lhattÃ¡k kÃ©zÃ¼gyessÃ©gÃ¼ket Ã¡llatos maszkok
kÃ©szÃ-tÃ©sÃ©vel, hajtogathattak galambot tortacsipkÃ©bõl, alkothattak
szivÃ¡rvÃ¡nyos Ã©gboltot papÃ-rtÃ¡nyÃ©r segÃ-tsÃ©gÃ©vel, bÃ¡rkÃ¡s keksztartÃ³t
szintÃ©n papÃ-rtÃ¡nyÃ©rbÃ³l, amibe finom Ã¡llatos keksz kerÃ¼lt a gyerkõcÃ¶k
nagy Ã¶rÃ¶mÃ©re. SzivÃ¡rvÃ¡nyos nyaklÃ¡ncot is fûzhettek gabonakarikÃ¡kbÃ³l, az
Ã¼gyesebbek szivÃ¡rvÃ¡ny pÃ¶rgõt kÃ©szÃ-thettek. Nagy sikere volt a kis
hernyÃ³nak is, ami pompon Ã©s csipesz segÃ-tsÃ©gÃ©vel kÃ©szÃ¼lt, valamint
zsenÃ-lia drÃ³t felhasznÃ¡lÃ¡sÃ¡val pillangÃ³t is hajtogattunk, a legkisebbek
fõzÃ¶tt gyurmÃ¡val alkothattÃ¡k meg kedvenc Ã¡llatkÃ¡jukat, a fiatalok pedig
vÃ¡szon lepedõ Ã©s Ã©telfestÃ©k segÃ-tsÃ©gÃ©vel kÃ©szÃ-tettÃ©k el a szivÃ¡rvÃ¡nyt. A
nap kedvence a szivÃ¡rvÃ¡nyos muffin volt, amit senki sem szeretett volna
kihagyni. (EzÃºton is kÃ¶szÃ¶net mindazoknak a kedves testvÃ©rnõknek, akik
vÃ¡llaltÃ¡k, hogy mÃ©g elõzõ nap sÃ¼tnek a gyermekeknek). MÃ¡r a kÃ©zmûves
rÃ©sz kezdetekor Ã©rezhetõ volt, hogy szûk lesz a hely itt Ã©s az
Ã©tkezÃ©snÃ©l is, hiszen vÃ¡rakozÃ¡son felÃ¼li volt az Ã©rdeklõdÃ©s.

A jÃ³
hangulatban Ã©s alkotÃ³ kedvben bõvelkedõ kÃ©zmûveskedÃ©s utÃ¡n egy Ã©nek
kÃ-sÃ©retÃ©ben a kÃ©szÃ-tett Ã¡larcokban Ã¡tvonultunk az istentisztelet
helyszÃ-nÃ©re. Itt a csalÃ¡dok rÃ©szt vehettek egy interaktÃ-v
istentiszteleten, ahol segÃ-thettek NoÃ©nak megÃ©pÃ-teni a bÃ¡rkÃ¡t, az
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Ã¡llatok szemszÃ¶gÃ©bõl Ã©lhettÃ©k Ã¡t a bÃ¡rkÃ¡ba vonulÃ¡st, a vÃ-zÃ¶zÃ¶n alatt a
bÃ¡rka (Ã©s ezÃ¡ltal is Isten) oltalmÃ¡t Ã©rezhettÃ©k â€“ ezt erõsÃ-tette a
gyermekekben NoÃ© (lelkÃ©szÃ¼nk) is a bÃ¡rkÃ¡ban tartÃ³zkodÃ¡s alatt. Az
Ã¶zÃ¶nvÃ-z levonulÃ¡sa utÃ¡n a bÃ¡tor kis galambok is fontos szerephez
jutottak. A bÃ¡rkÃ¡bÃ³l kivonulÃ¡s utÃ¡n kÃ¶zÃ¶s hÃ¡laÃ©nekkel kÃ¶szÃ¶ntÃ¼k meg az
Ãšrnak, hogy megoltalmazott minket a veszedelem idejÃ©n.

Ezt kÃ¶vetõen egy beszÃ©lgetÃ©sekkel tarkÃ-tott hÃ¡lavacsorÃ¡n vehettek rÃ©szt a csalÃ¡dok, ahol finom tÃ©sztafÃ©lÃ©ket
fogyaszthattak.

A
vendÃ©gek tÃ¡vozÃ¡sa Ã©s a rendrakÃ¡s utÃ¡n mi is hÃ¡lÃ¡t adtunk az Ãšrnak,
amiÃ©rt ilyen sok Ã¡ldÃ¡sban rÃ©szesÃ-tett bennÃ¼nket mÃ¡r az elsõ alkalommal,
Ã©s kÃ©rtÃ¼k Õt, hogy a tovÃ¡bbiakban is maradjon velÃ¼nk ebben a
szolgÃ¡latban. Hiszen nÃ©lkÃ¼le ez nem jÃ¶hetett volna lÃ©tre.

Ez Ãºton
is szeretnÃ©m megkÃ¶szÃ¶nni a kÃ¶rnyezõ gyÃ¼lekezetekbõl jÃ¶tt testvÃ©reknek
Ã©s a gyÃ¼lekezet gyermekeinek a segÃ-tsÃ©gÃ©t Ã©s bÃ¡torÃ-tÃ¡sÃ¡t, hiszen
csapatra volt szÃ¼ksÃ©gÃ¼nk, Ã©s ez a csapat velÃ¼k egyÃ¼tt volt teljes!
HÃ¡lÃ¡san kÃ¶szÃ¶njÃ¼k DÃ³rinak Ã©s Clair-nek, hogy megismertettÃ©k velÃ¼nk ennek
az Ã¡ldott szolgÃ¡latnak az alapjait.

BÃ¡torÃ-tani szeretnÃ©m az
orszÃ¡g tÃ¶bbi gyÃ¼lekezetÃ©t is, hogy fogjatok bele ebbe a szolgÃ¡latba,
pÃ¡lyÃ¡zzatok rÃ¡, mert hihetetlen Ã¡ldÃ¡sokat tartalmaz minden rÃ©sztvevõnek.
Rengeteg munkÃ¡val jÃ¡r, de higgyÃ©tek el, nagyon megÃ©ri lÃ¡tni a vendÃ©g
csalÃ¡dok Ã©s gyerekek tekintetÃ©t, mosolyÃ¡t, ahogy betÃ¶lti õket az Ãšr
szeretete.

Zana ZoltÃ¡nnÃ© Inci
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