
Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 

Újabb év telt el, újabb számvetés ideje ez, amikor felmérjük, mennyi mindent kaptunk Istentől, 
hogy áldott, vezetett, gondoskodott rólunk, hogyan fenyített, ha kellett. Egy lehetőség ez, hogy 
felmérjük, mit kezdtünk azzal, amit ránk bízott. Jó sáfárok voltunk-e a ránkbízottakon vagy sem?  

Nemrég elém került a tálentumok története, és valahogy új fényben olvastam az egészet, főleg, 
ami az egy tálentumot kapott szolgát illeti. A legtöbben tudjuk, mi volt a fő gond vele: kegyetlen 
önkényúrnak látta az Urát, aki „ott is arat, ahol nem vetett”, ezért nem csinált semmit a rábízott 
vagyonnal. Elsőre ez nem tűnik akkora problémának. Végül is el is tékozolhatta volna a saját 
élvezeteire, nem igaz? Ehelyett félretette Urának. Miért ekkora gond akkor, ha – úgymond – „ráülünk” a kapott 
tálentumainkra? Mert így nem hoznak hasznot senkinek. Még nekünk sem, nemhogy annak, aki megajándéko-
zott vele minket, magunk, mások és a saját hasznára.  

A másik gondolatom az volt, talán az egy tálentumosok nagyobb veszélyben vannak. Akire 5 vagy 10 
tálentumot bíztak, jobban érzi a felelősségét, hogy igenis be kell fektetnem, jól kell használnom a rámbízottakat, 
nem szabad ellustulnom. Míg az egy tálentumosok könnyen értéktelennek látják a rájuk bízott „vagyont”, talán 
keserűek is a kicsinysége miatt, és juszt se csinálnak vele semmit, és elfeledkeznek arról, hogy nem szabad 
magunkat másokhoz hasonlítgatni. Amit Isten ránk bízott, amilyen lehetőségeket nekünk teremtett, azt fogja 
rajtunk egy napon számonkérni, nem a másét! 

Ennek a tudatában bánjunk felelősséggel a ránk bízott dolgokkal, emberekkel, felelőséggel, lássuk azt egynek 
vagy tíznek. 

Szeretettel 

Daxner Tamás, alapítvány vezető 

 

 

Furcsa mód ez az év sokkal több kihívással járt, mint a tavalyi, mert részben nagyon nehéz volt eldönteni, 
hány tábort merjünk elvállalni nyugodt lelkiismerettel, másrészt az utolsó pillanatig bizonytalan volt, számíthatunk
-e a Nagy-Britanniából érkező segítőkre, vagy sem. Végül sajnos senki sem tudott jönni, de Isten gondoskodott 
rólunk, és a táborokat itt élő angol anyanyelvű segítők áldozatkészségének köszönhetően meg tudtuk szervezni 
hat helyszínen: Diósjenőn, Siklóson, Tatabányán, Szadán, a Fasori Református gyülekezetben és Szemeretele-
pen. Összesen 220 gyerek hallhatta az evangéliumot a programban, aminek a címe „A Király Lovagjai" volt. Sok 
pozitív visszajelzést kaptunk segítőktől és gyerekektől egyaránt. Ez utóbbiakból jöjjön most néhány:  

„Éreztük Isten jelenlétét, áldását egész héten. Hálás szívvel gondolok vissza a táborra, és nagyon 
örülök, hogy ott lehettem.” Alexa „Nekem az egész tábor tetszett. Jók voltak a challenge csapatjátékok, 
szerettem a feladatokat, és tetszett, amikor kiscsoportokban beszélgettünk.” Simon „Az egész hét jól 
telt, jó lesz jövőre is menni!” Máté  

   Az idei volt számomra a harmadik Szentírás Szövetséges tábor, ezúttal 
Budapesten, Szemeretelepen. A hívők fegyverzetéről szóló tematika sokszor 
talán az érettebb Krisztus követőknek is feladja a leckét, mégis, az alapok 
lerakását nem árt korán elkezdeni. A lovagi világ irányából való megközelítés 
és a kézimunkás programokon elhangzott párhuzamok segítettek valamelyest 
hidat építeni a gyerekek felé. Az evangélium üzenete, mint központi elem, 
természetesen most sem hiányzott a napi tanításokból. Úgy érzem, hogy 
minden nemű felkészültség mellett nagyon fontos, hogy a közeg, ahol zajlik 
minden, tiszta legyen lelki értelemben. Idén ez a tisztaság látható volt. Bár nem 

mindenki rendelkezett ugyanazzal a háttérrel a segítők közül, szívmelengető érzés volt megtapasztalni az ,,egy 
test’’ valóságát, amikor minden mellékes dolog háttérbe szorul, és Krisztus kerül középre. Látom ennek a 
szolgálatnak a szépségét és fontosságát, és hiszem, hogy nem hullik a porba egyetlen igemag sem, hanem 
akad nyitott gyermekszív, ami azt befogadja.                                                                  Pap Rúben Nagyváradról 

   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 
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Önkéntes hétvégénk Terényben 

   Idén október végén, a Nógrád megyei kedves, csendes kis községben, 
Terényben tartottuk a már pár éve szokássá vált őszi csapatépítő hétvégénket 
a Szentírás Szövetség önkénteseivel. 
  A hétvége célja, az alapítvány aktuális munkájának megismerésén és 
segítésén túl, a testi-lelki töltődés volt, melynek keretein belül a csapatépítőre 
választott fő téma a „kapcsolatok" vonalon vonult végig. Ezen belül megvizs-
gáltuk az Istennel, az egymással és a saját magunkkal való kapcsolatunk 
kérdéskörét, melyet tartalmas tanítások és mély csoportos beszélgetések 
segítettek. 
   Nekem személy szerint sokat adott ez a téma, jó volt emlékeztetve lenni 
arra, hogy mennyire fontos, hogy a szeretetkapcsolataink alapja Istentől kell, 

hogy jöjjön, és hogy a magunkkal, illetve másokkal táplált kapcsolat is mind összefügg ezzel és hatással van 
egymásra. Isten rámutatott területekre az életemben, melyekre jobban oda kell figyelnem, legyen az a vele való 
kapcsolat további elmélyítése, vagy egy-egy barátság helyreállítása, ápolása, illetve a magammal való törődés 
jelentőségteljessége.  

A lelki feltöltődésen kívül fantasztikus volt csak szimplán kiszakadni a mindennapokból és pihenni, élvezni a 
közösséget, a közös nevetést, a csapatjátékokat, a gyönyörű, napsütéses őszi időben tett kirándulásokat, a finom 
házisütiket, a tejszínhabos kávézásokat a hűvös reggeleken és a mély, tartalmas beszélgetéseket. Számomra 
mindenképpen nagy élmény volt ez a hétvége, és már alig várom a tavaszi csapatépítőt!   

Lederhaas Sára 

 

 

   Először a gyülekezet által a nyáron, Kisorosziban tartott csendes napokon hallottam az invitálást a Kereszt-
kérdések sorozatra. A program során több gyülekezeti társammal sokat beszélgettem és amikor közülük az egyik 
hölgy az istentiszteleten tett bizonyságot ennek a lehetőségnek az ő életében betöltött szerepéről, végleg 
elhatároztam, hogy részt veszek rajta.  

Utólag jöttem rá, hogy az Úr milyen csodásan működött ebben a helyzetben. A sorozat elkezdődött és olyan 
gyülekezeti társakkal együtt kezdtük meg Márk evangéliumának tanulmányozását, az abban való elmélyülést, 
akiktől nagyon sokat tanultam. Bátran feltehettem az engem foglalkoztató kérdéseket, senki nem mondta, hogy ez 
butaság, rosszul gondolok valamit stb.  

Aztán váratlanul elhunyt Édesapám. Innentől kezdve a következő alkalmaknak egészen más jelentősége lett 
számomra, az olvasott igék a gyász elviselésében és feldolgozásában nyújtottak segítséget, ugyanúgy, mint a 
társak jelenléte, az ő bizonyságtételeik. Ezért gondolok arra, hogy az Úr csodásan működött, amikor jó előre 
gondoskodott arról, hogy ott legyek ezeken az alkalmakon, vágyat ébresztett a szívemben a részvételre, amikor 
én még csak nem is sejtettem, hogy ez miért lesz fontos a számomra.  

A sorozat végére saját magam számára meg tudtam fogalmazni azt, hogy kicsoda Jézus az én életemben és 
hogy hozzá akarok tartozni, Őt helyezem a trónusra, ami méltán megilleti az értem is hozott áldozatáért.  

Melegné dr. Dudás Dóra, Szemeretelep 

Megjelent az Útjelző legfrissebb száma: 2022. január–március!  

   Hatalmas hála Istennek, hogy idén már a negyedik Útjelző ifjúsági 
bibliaolvasó kalauzt adtuk ki megújult formájában. Most végre 
elkészült a mobiltelefonos változata is a Veritas Kiadó jóvoltából. Az 
Útjelző App elérhető iOS és Android készülékeken, az alkalmazás 
ingyenes, könnyen használható. Bízunk abban, hogy a fiatalokhoz 
ezzel az eszközzel még könnyebben elérhet Isten igéje, de 
továbbra is számítunk a nyomtatott kiadvány terjedésére, az eddigi 
és jövőbeni előfizetőinkre.  

 

Szen�rás Szövetség - Scripture Union Hungary  
 

  Iroda:   1091 Budapest, Kálvin tér 8. 
  Tel:  06-1/216-5115 
  Honlap: www.szen$rasszovetseg.net 
  e-mail:   info@szen$rasszovetseg.net 

Hálaadások 
• Isten egész éves gondoskodásáért 

• A 6 tábor megrendezéséért és az önkéntesekért 

• Az Útjelző sikeréért, az elkészült Útjelző App-ért 

• Az élőben megtarto1 Kereszt-kérdések sorozatokért 

Imakérések 
• Jövőre jöhessenek hozzánk az angol önkéntesek 

• A terveze1 új kiadványainkért (Borzas, tábori anyag) 

• Új anyagi forrásokért 

• Még több lelkes önkéntesért 
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Minden adományt hálás szívvel fogadunk! 

OTP Bank 11742001-20058328 
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iOS 


