
Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 

Ahogy ezeket a sorokat írom, már elindult az első két táborunk a nyáron: Siklóson és 
Diósjenőn. Két csapat már azon munkálkodik, hogy az idei program, „A Király Lovagjai” 
segítségével mutassa be kicsoda Jézus, és mit tett értünk.  

Viszont csak gyerekeknek kell ezt megtanulni? Vagy nekünk is szükségünk van rá, hogy időről 
időre számot vessünk és feltegyük magunknak is ezeket a kérdéseket: Kicsoda (nekem) Jézus? 
Mit tett értem? Mit tesz értem ma? Ő ugyanis nem alszik, az ige szerint „szüntelen fohászkodik” 
értünk. Szükségünk is van rá! 

Jézus tette/teszi, hogy az alapítványunk még létezik, főleg az elmúlt másfél év fényében. Neki köszönhetjük, 
hogy míg több keresztény táborszervező egy tábort sem tudott tavaly, vagy akár idén megtartani, mi tavaly 4, 
idén 6 táborban hirdethetjük Isten igéjét. Neki tartozunk hálával azért is, mert noha idén sem utazhatnak ide 
angol szolgálók, mégis minden táborunkba sikerült találnunk legalább egy angol anyanyelvi segítőt. Az Ő 
munkája, hogy lelkesedést és örömet adott az önkéntes csapatunknak, hogy készüljenek a táborokra, hogy 
többségükben részt vegyenek a felkészítő hétvégén, hogy többen több héten is vállaljanak szolgálatot. Nélkülük, 
Nélküle nem lenne semmink. 

A drámában a király lovagjainak azt kell megtanulniuk, hogy szolgálhatják távollétében a Királyt, amíg vissza 
nem tér, hogy igazságot tegyen. Ez a mi feladatunk is. És ahogy ők is megtanulják, hogy noha távol van a Király, 
valahogy még sincs messze egyiküktől sem, így kell nekünk is elkérni az erőt, az örömet és az akaratot, hogy 
képviselői/lovagjai legyünk ebben az egyre sötétedő világban.  

Szeretettel, 

Daxner Tamás, alapítvány vezető 

 

 

2021. június 11-13-án, a megszokott módtól eltérve, nem az irodában tartottuk a 
nyári táboros felkészítő tréninget, hanem egy gyönyörű környezetben a Balatonfelvi-
déken, Kirk Lederhaas-ék nyaralójában. A helyszín sokaknak ismerős volt, hiszen 
többen jártak már itt a csapatból egy korábbi önkéntes találkozón, nekünk 
„kezdőknek” viszont új volt minden. Nagy áldás, hogy a 17 résztvevő közül három, 
Magyarországon élő angol anyanyelvű önkéntes is tudott csatlakozni a hétvégére. 

A péntek esti vicces csapatépítő játék után másnap bele is csaptunk a program 
sűrűjébe, végig véve a nyári táborok idei témáját: A Király lovagjai. Az egyik 
legfontosabb pontja a felkészülésnek az volt, hogy Isten fegyverzetét hogy kapcsoljuk 
össze az adott napi igeszakaszokkal, Péter és Jézus történeteivel (csodálatos halfogás; Péter a vízen jár; Péter 
megtagadja Jézust; stb.) és az aranymondásokkal, valamint hogyan tudjuk átadni Isten üzenetét a gyerekeknek 
a legérthetőbben, legegyszerűbben. Begyakoroltuk a tábor fő dalát, megvitattuk a kézműves foglalkozás elemeit, 
és egy gyermekvédelmi képzésben is részesültünk. 

A szombat reggeli elcsendesedést a közeli templom romjainál töltöttük. A vasárnapi igei alkalmat Kirk vezette, 
majd kiscsoportokban imádkoztunk a szolgálókért, angol önkéntesekért, gyerekekért, és hogy legyen áldás az 
idei táborokon is. Hazafelé bevettük még Tihanyt egy fagyizás, kávézás erejéig, s miután elbúcsúztunk 
egymástól, fáradtan, de élményekkel, szeretettel feltöltődve indultunk vissza Pestre.                 Mihalkovics Zsófi 

Pár vélemény a hétvégéről: 

Számomra nagy ajándék volt Istentől, hogy közösen tanulmányozhattuk az Igéjét, megláthattuk, ahogyan 
munkálkodik egymás hite által a beszélgetéseinkben. (Hován Bogi) 

Jó volt találkozni más keresztényekkel, akik igazán szeretik az Urat. Örültem, hogy ugyanaz a célja mindenkinek: 
Jézushoz vinni a gyerekeket. Hálás vagyok a lehetőségért, hogy szolgálhatok a táborban. (Helena Musoni) 

Az idei felkészítő hétvégét izgatottan vártam, és egyáltalán nem csalódtam. Az ilyen találkozók mindig olyan jó 
lehetőségek, hogy jobban megismerjük egymást, és tovább erősödjön bennem a vágy, hogy egyszer mindenki-
vel táboroztassak. Hálás vagyok, hogy ennyien ott lehettünk, hogy újakkal is bővült a csapat. Áldás volt együtt 
készülődni az idei táborokra. (Bujdosó Lilla) 

   Ha kedvet kaptál, hogy velünk szolgálj majd 2022. nyarán, keress minket: taborok@gmail.com 

 

Alapítva 1867, 1993 óta Magyarországon 
 
„Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Zsolt 119,105 

táborok 
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Táborfelkészítő hétvége Tagyon-on 

Szentírás Szövetség 



 

Szadai látogatás 

   Június 27-én a Szadai Református Gyülekezet meghívott, hogy a vasárnapi 
Istentisztelet keretében mutassam be az alapítványunkat, annak történetét, 
alapítását, működését. Az alkalom során hangsúlyoztam, hogy a szolgálatunk 
sosem működik vákuumban, okkal szolgálunk mindig közösen a helyi gyülekeze-
tekkel, és segítjük a missziói munkájukat kiadványokkal, illetve táborokkal, 
amilyen a szadai tábor is lesz július 19-23 között. A gyülekezet úgy döntött, hogy 
az aznapi perselypénzzel segítik a munkánkat. Nagyon hálásak vagyunk a 
szadai testvéreknek a támogatásukért!                                            Daxner Tamás 

 

Élet-kérdések a Káposztásmegyeri Református Gyülekezetben 

   Zámbó András Lelkipásztor 

Az elmúlt időszakban a covid járvány sajnos nem kedvezett a gyülekezeteknek sem. Sokan nem tudták 

folytatni vagy egyáltalán elkezdeni a Kereszt-kérdések sorozatot. Örömmel számolunk be viszont, hogy egy kis 

kreativitással, az online lehetőségek kihasználásával a káposztásmegyeriek mégis belevágtak az új sorozatunk-

ba, az Élet-kérdésekbe: 

„Az online világban jó belépő a kezdő film - ami néhol klassz témafelvetést, néhol zavart okozott. A munkafüze-

tet ppt-be kellett alakítani, hogy zökkenőmentesen menjen a csoport. Az anyag nagy volt a kicsi időhöz képest, 

nagyon kellett figyelni az időtartásra. A központi gondolat, hogy bármiből lehet bálvány, szerintem átment. Jó 

beszélgetések alakultak ki, amelyek off-line még élőbbek lettek volna. Voltak olyan csoporttagok, akiket szépen 

elindított a hitben az Élet-kérdések, és feliratkoztak a következő kurzusunkra.” 

Továbbra is bíztatjuk a testvéreket, hogy ne féljenek az online tértől! Az Élet-kérdések olyan új 

evangélizációs anyag, melynek rövidfilmjei kiváló beszélgetéseket indíthatnak el, a tanításokon keresztül 

pedig arra keresi a választ a sorozat, hogy mi a boldogság. 

 

   Megjelent az Útjelző legfrissebb száma: 2021. július–szeptember! 

   Hatalmas hála Istennek, hogy idén már a harmadik Útjelző ifjúsági 

bibliaolvasó kalauzt adtuk ki megújult formájában. A kicsit nagyobb méretű 

füzet színesebbé és interaktívabbá vált, tele plusz gondolatokkal, zenei QR-

kódokkal, rejtvénnyel és a Borzas képregénnyel. Hamarosan elérhetővé válik 

az Útjelző applikáció is a Veritas Kiadó segítségével. 

   Szívügyünk, hogy a fiatalok is kinyissák a Bibliát és az Útjelző segítségével 

olvassák Isten igéjét! Aki szívesen részt venne ebben a harcban, az 

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

mintapéldányt gyülekezeteknek, kiscsoportos ajánláshoz!  

Olvasóinkat pedig arra bátorítjuk, hogy töltsék ki a honlapunkon található kérdőívet, és vegyenek 

részt az Útjelző formálásában: http://szentirasszovetseg.net/utjelzo-kerdoiv/   

 

Szentírás Szövetség - Scripture Union Hungary  
 

Iroda:   1091 Budapest, Kálvin tér 8. 
Tel: - 1/216-5115 
Honlap: www.szentirasszovetseg.net 
e-mail:   info@szentirasszovetseg.net 

Hálaadások 
• Isten egész éves gondoskodásáért 

• A 6 tábor megrendezéséért és az önkéntesekért 

• A megújult Útjelzőért 

Imakérések 
• Jövőre utazhassanak az angol önkénteseink 

• A tervezett új kiadványainkért (Borzas, tábori anyag) 

• Új anyagi forrásokért 

• Útjelző sikeréért 

• Minél több helyen szervezzenek Élet-kérdések-et 

élet-kérdések 

 

   NYÁRI KEDVEZMÉNYES ONLINE VÁSÁRUNK JÚLIUSBAN 

Most szinte minden termékünk –20% kedvezménnyel rendelhető meg webshopunkban! 

Válogasson ifjúsági segédanyagaink, női bibliaóra vázlataink és evangélizációs sorozataink között!  

Minden adományt hálás szívvel fogadunk! 

OTP Bank 11742001-20058328 


