Szentírás szövetség angol tábor, Szemeretelep, 2010. július
Az idei angol tábor a „Groundbreakers” témára épült,
építőmunkásokkal a tábori lepedőn, ami Szemeretelepen nagyon
találó volt, ugyanis a kert végében épül az új templomépület. Két év
kihagyás után szervezett a szemeretelepi református gyülekezet újra
angol tábort a Szentírás Szövetség segítségével, a korábbi létszámnak
a felét is alig sikerült elérni: 14 gyermek jött el végül. Ez azért volt
jó,

mert

így személyesen

tudtunk

mindenkivel

foglalkozni,

lehetőségünk volt minden gyereket jobban megismerni.
A táborban voltak speciális nevelési igényű (korábbi elnevezéssel: fogyatékos)
gyermekek is, akik ugyanolyan lelkesen (ha nem lelkesebben) vettek részt a programokban,
mint a többiek. Családias volt a hangulat, hamar jó kapcsolat alakult ki a táborvezetők és a
gyerekek között. Segítőkből sem volt hiány: tizenegyen voltunk a tizennégy gyerekre. Ez
sajnos néha hátrány volt, abból a szempontból, hogy nem minden segítőnek jutott mindig
feladat, és a gyerekek részvételi kedvét is erősen befolyásolta, hogy a táborvezetők részt
vesznek-e az adott programban. Az angol csapat nagyszerű volt, mindenből kivették a
részüket, és látszott rajtuk, hogy ők azért jöttek, hogy egy szeretetben együtt töltött nagyszerű
hét során közelebb vonzzák a gyermekeket Jézushoz.
Két személyes kedvenc pillanatom a táborból:
1. Ebéd után az egyik lánnyal (akiről tudtuk, hogy a családja az okkult dolgok iránt
érdeklődik) beszélgetett egy helybeli segítő, odamentem, hogy hívjam a lányt a következő
programhoz, de előbb belehallgattam a beszélgetésbe. Istenről beszéltek, a lány kérdezgetett,
és látszott, hogy szomjazik Isten igéje után, és akkor úgy döntöttem, hogy ő most a lehető
legjobb helyen van, hiszen ez a tábor célja. Akkor, több, mint egy órán át beszélgettek, és az a
pár perc, amit én hallottam, számomra is nagyon megerősítő volt.
2. A szülőknek tartott bemutatón előadtunk egy némajátékot Jézusról, ahogy átveszi a
helyünket, és ő szenvedi el a büntetést. Miután vége lett a színdarabnak, láttam, hogy az egyik
szülő szeméből patakzanak a könnyek. Az ilyen pillanatokért nagyon hálás vagyok Istennek,
olyan jó, hogy Ő gondoskodik arról, hogy kapjunk visszajelzést is. „Mert ahogyan az eső és a
hó lehull az égből, és nem tér oda vissza, hanem megöntözi a földet, termővé és
gyümölcsözővé teszi; magot ad a magvetőnek és kenyeret az éhezőnek, ilyen lesz az én igém
is, amely számból kijön: nem tér vissza hozzám üresen, hanem véghezviszi, amit akarok, eléri
célját, amiért küldtem. /Ézs 55,10-11/

