
Szeretettel köszöntjük a kedves olvasót! 

Különleges év van mögöttünk, sok szempontból is. Különleges természetesen abban, 

amilyen hatással volt a Covid vírus mindannyiunk életére és szolgálatunkra. Sok programunk, 

táborunk törlésre került, anyagi forrásaink elapadtak, munkaidőt kellett mindenkinél csökkenteni, 

hogy senkit se kellje elküldenünk — a helyzet bizonytalansága miatt kérdéses volt, egyáltalán 

folytatni tudjuk-e a munkánkat vagy sem. 

Különleges volt ez az év abból a szempontból is, ahogyan Isten gondoskodott minden 

szükségünkről. Már év elején egy rekord nagyságú adományt kaptunk, ami nélkül nem 

vészeltük volna át az évet, de ezután is folyamatosan láttuk az Úr segítségét, legyen az szó 

táborokról vagy kiadványokról/egyéb programokról. 

Különleges volt ez az év Isten vezetésével kapcsolatban is. A most megújult ifjúsági bibliaolvasónkat év 

elején még a digitálisra történő átállás, vagy akár a megszűnés is fenyegette, de aztán az Úr máshogy vezetett, 

így a megújulás mellett döntöttünk. Így lett az új Útjelző teljesen színes, interaktívabb és (reméljük) vonzóbb.  

Végül, különleges ez az év abban a tekintetben, ahogy Jézust (vissza)várjuk. Legtöbbünk számára az Ő 

második eljövetele olyan szürreális, megfoghatatlan dolog (volt), de ahogy a régi életünk biztosnak hitt keretei 

megrendültek, ahogy a világunk recsegni-ropogni kezdett, úgy értékelődtek fel Isten nem változó, biztos ígéretei.  

„Az Úr közel! Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel 

kéréseiteket Isten előtt; és Isten békessége, mely minden értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és 

gondolataitokat a Krisztus Jézusban.” Filippi 4,5b-7 

Várjuk Őt ilyen lelkülettel ezen az ünnepen! 

Szeretettel, 

Daxner Tamás, alapítvány vezető 

 

 

Idén az eredetileg tervezett 9 táborból végül 4-et tudtunk megtartani, és ezeket is 

csak Isten kegyelméből. A két régi partnerünkön (Szada, Tatabánya) két új gyülekezet 

(Bp-Fasor, Diósjenő) missziói munkáját segítettük ezen a nyáron. Programnak egy 

régebbi anyagunkat újítottuk fel, a „Golddiggers”-t, vagyis Aranyásókat. Pár 

visszajelzést most megosztanánk a gyerekektől, segítőktől, először a fasori táborból. 

Röviden: „Minden tetszett.” „Nagyon jól éreztem magam.” „Szerintem 

nagyon-nagyon-nagyon jó, a végtelenségig jó volt.” „Annyira jó volt, hogy adja 

magát, hogy ajánld másoknak.” „Nekem nagyon tetszett a tábor. Elképesztően jó 

volt.” 

    Szerettem a csapatjátékokat, a héten tanult Igéket. - Úgy voltak beépítve a 

tanulási szakaszok, hogy észre sem vettük. Az is jó volt, hogy a korosztá-

lyunknak megfelelő játékok és feladatok voltak. - Jók voltak a szervezők, 

segítők, kedvesek voltak. - Lehetett focizni, lehetett angolul tanulni és Istenről 

is tanulhattunk.- Tanulhattunk angolul, Istenről és nagyon jók voltak a 

feladatok. - Én elég félénk vagyok, úgyhogy az elején nem nagyon tudtam, 

hogy mit csináljak. De most már úgy érzem, hogy sokkal jobban merek 

beszélni. - Jó közösséget, új embereket ismertem meg. - Az volt különleges, 

hogy a bibliai tanítás is angolul volt. Mert lehetett egymástól tanulni. - Sokan 

voltunk sok helyről, sokféle háttérből, és mégis összehozott bennünket a 

tábor. Nagyon sok kreatív dolgot csináltunk, ami megmarad, és a barátságok is megmaradnak. - A segítők és a 

gyerekek is nagyon barátságosak voltak, és sokat énekeltünk. - Mert új barátokat szereztem. - Sok izgalmas 

program volt. - Mert ez az angoltudásomból, a hitemből és a nyaramból is a legjobbat hozta ki.  

   Ha kedvet kaptál, hogy velünk szolgálj 2021. nyarán, keress meg minket: taborok@gmail.com 
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A külföldi segítőktől 

     Ezen a nyáron először jelentkeztem az SU táborokba; Szadán és Diósjenőn. Nagyon vártam 

a táborokat, a lehetőséget, hogy kicsit szünetet tartsak a mindennapi rutinokból és több időt 

töltsek el Istennel, de hirtelen, néhány héttel az indulás előtt tudatosult bennem, hogy újra be 

kell kapcsolnom az angol tanító agyamat, amely március óta szünetelt, amikor minden órámat 

lemondtak. De természetesen minden rendben volt!  

    Olyan fantasztikus, hűséges, készséges és energetikus hívőkből álló csapattal találkoztam, 

amely önmagában inspiráló és biztató volt számomra. Fantasztikus volt megosztani a hitemet a 

gyerekekkel a hét folyamán. Remek hét volt a táborban, csodálatos csapattal, nagyszerű gyerekekkel, akik mellett 

voltunk, tökéletes időjárással, barátságos és vendégszerető házigazdákkal. Az egyik 

délután arra került a sor, hogy megosszam a bizonyságomat a gyerekekkel és a 

csapattal. Ennek előkészítése során élveztem a visszatekintést az életemre és arra, 

hogy Isten hogyan vezetett engem. A csapatok magyar tagjainak kimagasló angol 

nyelvtudása és folyékony képessége valóban arra ösztönzött, hogy több erőfeszítést 

tegyek ennek a gyönyörűen nehéz nyelvnek a megtanulására, hogy így jobban 

tudjak majd kommunikálni gyerekekkel és felnőttekkel az élet legfontosabb témáiról.                             

James Wheeler-Mezei 

 

– avagy Jézus előtt nincs akadály  

Kereszt-kérdések a Fóti Református Gyülekezetben 

   Dani: Számomra az egész – a hit, a Biblia, Jézus – nagyon új élmények voltak, már a 

Kereszt-kérdések kezdetét is feszültséggel vegyes izgalommal vártam. Otthon olvastam 

a kérdéseket és hozzá a Biblia megfelelő részeit, így végül végigolvastam Márk 

evangéliumát. Vállalkoztam tehát erre, de hazudnék, ha azt mondanám, hogy minden 

bizonytalanságtól mentesen. Győző, a fóti lelkipásztor elküldte az anyagokat Idinek, 

amiket használt volna és a Christianity Explored youtube-csatornáját is megtaláltuk, ahol 

megnéztük a tanításokat. A munkafüzet legvégét újra megnéztem, hogy emlékeztessem 

magam az elhatározásra, amit akkor megfogalmaztam. „Mit kell tennem ahhoz, hogy földi 

életem során eljuthassak arra a pontra, ahol a vak Bartimeus volt? Ő mindent eldobott, 

hogy kövesse Jézust, aki ott állt előtte.” Előttem is ott állt Jézus. A karantén az Ő számára nem lehet akadály! Ott 

állt, és nekem is feltette a kérdést, hogy akarom-e Őt követni. Hálás vagyok, hogy végigcsinálhattam itthonról a 

Kereszt-kérdések sorozatot Idi segítségével, és eljuthattam a fent említett elhatározásra.  

Idi: Számomra hatalmas ajándék és csoda volt, hogy kísérhettem Danit a Jézussal való találkozás útján, és 

azóta is öröm látni hitének formálódását. Eredetileg csoportvezető lettem volna az alkalmakon. Kimondhatatlanul 

hálás vagyok Jézusnak, hogy Ő vezetett bennünket abban, hogy megismerjük Őt, és Ő vezet azóta is ebben az 

életre szóló felfedezésben. Jobbágy Ida és Jenei Dániel 

    Év közben még azon gondolkodtunk, hogy az olvasók csökkenése miatt teljesen 

elektronikus megjelenésre állunk át az Útjelző ifjúsági bibliaolvasó kalauzunknál. Ehhez 

képest elég nagy váltást jelentett, hogy nemcsak továbbra is kiadjuk nyomtatva (is), hanem 

nagyobb, színesebb, interaktívabb is lesz. A kettő között pár hónap telt el csupán, meg 

persze Isten beavatkozása, ahogy elénk hozta a gondolatot és a forrásokat, hogy 

belevágjunk. Nem szabad lemondanunk a fiatalokról, nekik pedig nem szabad feladniuk, 

hogy kinyissák a Bibliát! Aki szívesen részt venne ebben a harcban, az támogathat minket 

anyagilag a lenti bankszámlaszámon („Utjelzo” megjegyzéssel), illetve szívesen küldünk 

mintapéldányt gyülekezetei, kiscsoportos ajánláshoz! Az olvasóinkat pedig arra bátorítjuk, 

hogy töltsék ki a honlapunkon található kérdőívet, és vegyenek részt az Útjelző formálásá-

ban: szentirasszovetseg.net/utjelzo-kerdoiv/  
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Hálaadások 
• Isten egész éves gondoskodásáért 

• A 4 tábor megrendezéséért és az önkéntesekért 

• Az Útjelző megújulásáért 

Imakérések 
• Jövőre több önkéntesre lenne szükségünk 

• Az Útjelző sikeréért 

• A tervezett új kiadványunk, a Borzas feladataiért 

• Új anyagi forrásokért 

• Minél több helyen szervezzenek Élet-kérdések-et 

kereszt-kérdések 

Élet-kérdések webinar 

Október 10-én tartottuk meg a tavasszal lemondásra került 

bemutatóját az új evangelizáló anyagunknak, az Élet-

kérdéseknek. A bemutatót a CE Ministries egyik vezetője, 

Craig Dyer tartotta, és úgy 20-an vettek részt rajta. 


