Hírlevél

Szentírás Szövetség

2013. tavasz
Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Bizonyára sokan nézegettük már a 2011-es népszámlálás
eredményeit, beleértve „A népesség vallás szerint” táblázatot.
Tanulságos olvasmány. Én most a táblázat egyetlen sorára
szeretném csupán felhívni a figyelmet, ami számomra mélyen
elgondolkodtató volt: azoknak az aránya, akik a „Nem
válaszolt, ismeretlen” kategóriába estek, 27,2 %. (Amellett,
hogy a felekezeti hovatartozás megjelölésén kívül választható volt az
„Egyházhoz, felekezethez nem tartozik” (16,7 %) és az „Ateista” (1,5 %) opció
is.) Itt arról van szó, hogy ezek az emberek egyszerűen nem kívántak nyilatkozni
a hitüket illetően. És nem kis táborról van szó: hazánk népességének csaknem
egyharmada idetartozik. (Itt volt a leglátványosabb a növekedés az előző
népszámlálás óta: 244 % – 2001-ben ugyanis csak 10,8 % tagadta meg a
válaszadást ezen a területen.)
Egy hírlevél beköszöntője természetesen nem arra való terep, hogy
vallásszociológiai elemzésekbe kezdjünk. Nyilván több ok meghúzódik a mögött,
hogy a Facebook, Twitter és egyéb közösségi oldalak „nem mondhatom el
senkinek, elmondom hát mindenkinek” világában miért lettek ilyen
„szemérmesek” az emberek hitük/vagy éppen annak hiánya
Tartalom vállalását illetően. Egyet hadd említsek meg, amellyel magam is
Bevezető
sokszor és sokféle formában találkozom: a teljes
Tábori összefoglaló bizonytalanságot: „Nem tudok azonosulni egyetlen felekezettel
Bemutatkozás
se, de azt nem állítanám, hogy ateista vagyok. És azért kerekKereszt-kérdések
perec azt se vállalnám be, hogy sehova sem tartozom. De ami
azt illeti, kinek mi köze ehhez az egészhez? A vallás magánügy,
Jézus Követése
nem…?!”
Téli angol tábor
Beszámoló
A kérdés, hogy mit tehetünk mi, hitvalló keresztyének ezért a
Évközi klubok
27,2%-ért? Egy valamit hittel, imádsággal biztosan: megkeresni
Kampányok
ennek a harmadnyi tortának azt a kicsinyke szeletét, amely
Imatémák
RÁNK van bízva. Egy százalékos arányszámmal, egy arc
nélküli tömeggel nem lehet mit kezdeni. De a mi „szeletünkben”
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már konkrét arcok, konkrét életek vannak. Akiket ismerünk, akik mellettünk
élnek, dolgoznak, s akik az „annyi-mindent-hall-az-ember, mit-lehet-azt-tudnikinek-van-igaza” fásultságával legyintenek. De sokszor úgy, hogy valójában
nincsenek tisztában azzal, hogy mit/kit utasítanak el, hisz legtöbbnek közülük
soha nem volt lehetősége tisztán hallani az Evangéliumot.
Ki az az egy/két/három/néhány ember, akivel megoszthatnám Isten életet
adó, felszabadító örömhírét? Őt kérve, hogy Szentlelkével törje át a gyanakvás,
az apátia, a bezárkózás falait?
Sok ilyen csodának részese lehettem már, tudom, hogy Ő meg tudja tenni! Itt
a Szentírás Szövetségnél is azért vagyunk és dolgozunk, hogy tudjunk ebben
segíteni. Hírlevelünk beszámolói is erről szólnak.
Lelkek éjét oszlatni fénnyel: reád az Úr ezt bízta, lásd.
S azt, hogy hozz Krisztus szent nevével a bűnösnek szabadulást.
Az Isten vérét adta értünk: Láttasd, hogy szent példája hat,
S hogy áldott útját járva hittel Te is adod egész magad. (Monod Tivadar)
Komlósi Erzsébet
Vezető munkatárs

Az idei táborokról
Az idei táborok legnagyobb változása, hogy Keleti Gábor
személyében új munkatárs segít majd a táborok szervezésében és
lebonyolításában. Legyen ez a szolgálat áldására, bővülésére!
Táboraink 2013 nyarán
A: Angol, N: Német, S: Sport

Napközis Gyermektáborok:







Június 24–28: Szeged (A)
Július 1–5: Fehérgyarmat (A), Mezőberény (A)
Július 8 –12: Monor (A), Siklós (A), Miskolc (A-S), Balatonőszöd (A),
Július 15-19: Nagytarcsa (A), Bp-Csillaghegy (A), Gégény (N),
Székesfehérvár (A)
Július 22-26: Vésztő (AN), Sajóbábony (A), Novajidrány(A), Pécs-Kertváros(A)

Középiskolás táborok:
 Július 1-5: Nagybajom (A) - napközis tábor
 Július 15-20: Kecskemét / Emmaus Ház (A) - bentlakásos tábor

Ha szívesen részt vennél ebben a szolgálatban, legalább középfokon
beszélsz angolul és szereted a gyerekeket/fiatalokat, keress meg
minket!
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Új munkatársunk, Keleti Gábor bemutatkozása
Keleti Gábor vagyok, Budapesten születtem, és azóta is
itt élek. Olyannyira pesti srác vagyok, hogy kiskoromban a
legnagyobb ijedtséget az okozta, hogy egy tyúk átszaladt
a lábaim között. Angyalföldön jártam óvodába, Újpesten
jártam általános iskolába, majd ismét Angyalföldön, a
Berzsenyi Dániel Gimnázium fizika tagozatán
érettségiztem. Óvodáskori álmom – hogy „buszvezető
leszek” - után ekkor már rock sztár és hangmérnök akartam lenni. Kipróbáltam
a Budapesti Műszaki Egyetemet, de nem telt egymásban sok örömünk, így
közös megegyezéssel megszakítottuk másfél év után nem túl gyümölcsöző
kapcsolatunkat. Innentől kezdve elkezdtem keresni önmagam és életem
értelmét. Voltam pénzügyi asszisztens, szivattyúkereskedő, ruhatáros,
próbavásárló, ügyfélkapcsolati menedzser, zeneiskolai tanuló és
zenekarvezető.
Teljesen ateista háttérből jöttem, és egy öt évig tartó, aktívan Istent kereső
időszak végén, 2007 nyarán jutottam el arra a pontra – éppen egy Szentírás
Szövetség táborban, ahová önkéntesként mentem –, hogy megértettem mit
tett értem Jézus Krisztus. Megértettem azt, hogy az eddigi életem megmutatta,
szükségem van megváltóra, aki felment engem Isten ítélete alól, mert én
magamat nem tudom. „Mert a bűn zsoldja a halál, az Isten kegyelmi ajándéka
pedig az örök élet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban.” (Róm 6,23) A budapesti
Golgota Gyülekezetbe kezdtem járni, mert Isten ide vezetett. Aztán 2009
őszén megházasodtam, tehát Isten adott nekem egy segítőtársat is. Ahogy
keresgéltem az utam, egyre inkább beleástam magam a média szolgálatba, és
próbáltam segíteni abban, hogy a médiumokon keresztül is eljusson a jó hír az
emberekhez: „Mert úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy
aki hisz őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. (Jn 3,16)
Fő szolgálatom jelenleg a Szentírás Szövetség nyári gyerektáborainak
szervezése, vezetése; emellett a Golgota Rádió irányítása, szervezése és
műsorok vezetése; a Golgota Gyülekezet Média Missziójának szervezése;
házi csoport vezetés és dicsőítés vezetés. 2010 óta a Golgota Gyülekezet
vajtai teológiai főiskolájának levelező tanulója vagyok. A jövőt pedig csak Isten
tudja, de ha meg szeretnéd nevettetni Istent, mondd el Neki a terveidet! Én
megtettem. :)
www.keletigabor.hu
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Kereszt-kérdések a SzigetszentmiklósÚjvárosi Református gyülekezetben
Interjú Harmathy András lelkipásztorral
Miért pont a Kereszt-kérdések?
Evangélizációra kerestünk egy másfajta módszert, mint a
hagyományos, mert arra a gyülekezeti tagok eljönnek, de
újak nem. Nem a hatékonysága miatt választottuk
elsősorban, bár arról is lehetne beszélni, hanem azért,
ahogyan bemutatja a keresztyénséget olyan embereknek,
akiknek nincs, vagy kevés ismerete van erről. Engem ez
fogott meg. Hallottam John Stott-ot prédikálni,
konferenciáján is voltam, számomra kézenfekvő volt a
választás.




Mik az eddigi tapasztalatok?
Az az érdekes, hogy akik végigcsinálják a Kereszt-kérdéseket, azok nem
akarják abbahagyni. Mindig ezzel találkozunk. Ebben a csoportban most tartunk
a kilencedig alkalomnál, és már most kérdezgetik, mi lesz utána, ha vége lesz?
Nekünk minden egyes Kereszt-kérdésekből megmarad a csoport, és az megy is
tovább. A mai napon is két ilyen csoport találkozik itt a mostanin kívül. Nagyon
jó, hogy természetes módon alakulnak belőle kisközösségek. Miközben senki
sem ér rá és mindenki rohan, itt a résztvevők mégis rájönnek, hogy ez hiányzott
az életükből, és ezért áldozatot hoznak, ők és a családjuk is, hogy hetente
egyszer eljöhessenek. Ez egy nagyon jó forma, ami meggazdagítja az
embereket, ezért nem akarják abbahagyni.
Milyen nehézségek voltak a szervezéssel kapcsolatban?
Lakótelepen vagyunk, és az emberek kíváncsiak. Persze sokan jönnek
gyülekezeti kötődés miatt is, lsd. konfirmáció, keresztelő. Könnyen összejön így
egy csoport, és ez kényelmessé tesz. Ezt én gyengeségnek tartom. Nem kell
végiggondolnia a gyülekezetnek, hogy kit szeretnék én valójában elhívni, kinek
lenne itt a helye?


Volt, hogy évente kétszer csináltuk, ősszel és tavasszal. 10-19 közötti szokott
lenni egy-egy csoport létszáma. Itt mi most egy csoportban vagyunk, de
ugyanekkora létszámnál tavaly két asztalt csináltunk, viszont elfogytak a
vezetőink, mert már mind más csoportot vezet.
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Melyek a sorozat előnyei?
Nagyon szeretem benne azt, ahogy egy olyan ember, akinek nincs előzetes
ismerete a keresztyénségről, megismeri, hogy miről szól ez a hit, és hogy rögtön
közösségben találja magát. Jézus az Isten szeretetének üzenetét hozta el, és
ezt nem lehet magányosan átélni. Nem véletlenül jönnek létre egyből
gyülekezetek Jézus követőiből. A keresztyénségtől a közösség
elválaszthatatlan. Egy hagyományos evangélizációs megközelítésben az
emberek a sorokban ülnek, mindenki csak figyel egy embert, ott nem jelenik
meg ilyen direkt módon a közösség élménye, mint ahogy ezen a sorozaton.
Amire egy lakótelepi ember ki van éhezve, az a közösség. Hiába van sok ember
körülötte, mégis magányos. Valószínűleg ez nem csak lakótelepen igaz.
Hiányoznak a közösségek, főleg az olyanok, ahol beszélgetni lehet. Itt nem szól
a zene, hanem csönd van; figyelnek egymásra az emberek, miközben az
életüket érintő fontos kérdésekről van szó. Fehér holló ez szerintem.


A másik, amit nagyon szeretek benne,
hogy közös étkezéssel, asztalközösséggel indít. Úgy van szó az evangéliumról,
hogy normál élet -tevékenységet
folytatunk, magyarán eszünk. Az egyik
leghétköznapibb dolog, és mégis az
Isten dolgairól beszélgetünk közben. Az
életünk és a hitünk, már csak az este
felépítése miatt is egyben van. Így
találkoznak az emberek azzal, hogy Jézus Krisztus ki volt, miért jött és mi
közöm van nekem Őhozzá. Közösen olvassuk a Bibliát, és nagyon közvetlenül
lehet az emberekkel az evangéliumról beszélgetni. Jó ez az elkészített alkalom.
A sorozat hatékonysága alatt mit értesz?
Nagyon sokan maradnak meg, és akarják folytatni. Nem mindenki tér meg, de
kötődések alakulnak ki.


Hogyan segítitek a résztvevők beépülését a gyülekezetbe?
Felajánljuk nekik, hogy van folytatás. Ez a csoportvezetőkön keresztül
történik, tehát igyekszünk olyan munkatársakkal dolgozni, akik majd a csoportot
fogják továbbvinni. Az ilyen emberekből van a legkevesebb. Tehát a legtöbb,
amit a résztvevők beépüléséért tehetünk, hogy vezetőket képzünk. Én már
magát az előadások megtartását is szívesen átadtam volna valakinek. Nem
mintha nem szeretném, de más is alkalmas lehet rá.
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Mit fűznél még hozzá?
Én kifejezetten szeretem azt a közeget, amiben nem egyházi háttérből jönnek
emberek. Ez engem lelkesít, fölpezsdít, megújít a hitemben. Újra és újra meg
kell tudnom hitelesen fogalmazni, hogy miért hiszek Jézusban, és hogy mit
jelent őhozzá tartozni. Válaszolnom kell olyan kérdésekre, ami az embereket
foglalkoztatja. Engem ez megújít.


Az interjú alapjául szolgáló felvételt eredetileg a Kereszt-kérdések ismertető
videókhoz készítettük (a Fasori, illetve a Dunaújvárosi Református Gyülekezet
felvételei mellett), de annyira sok értékes gondolat hangzott el gyülekezetépítésről
és plántálásról hogy egy hosszabb riportfilmet is készítettünk belőle, mely a
honlapunkon elérhető: www.szentirasszövetseg.net/KK-felvetelek

Jézus Követése
A „Jézus követése” az EGY LÉPÉSSEL TOVÁBB
sorozat első kötete. Célunk ezzel a sorozattal,
hogy egyszerű, érthető segítséget nyújtsunk 

azoknak, akik most kezdik el tanulmányozni a
Bibliát



Kereszt-kérdések vagy
sorozat folytatásaként



gyülekezeti bibliaköröknek, ahol fontos, hogy
együtt, közösségben tárják fel Isten Igéjének
üzenetét.

más

evangélizáló

Erről a kiadványról:
 Hétrészes, interaktív bibliatanulmányozó sorozat, vezetőknek szóló
jegyzetekkel
 A Jézus követése bibliatanulmányozó munkafüzet segítségével
végigkísérhetjük Jézust útban Jeruzsálem felé, a Lukács
evangéliuma 9–12 alapján, és megtanulhatjuk a tanítványokkal
együtt,mit jelent Vele járni a mindennapokban.
 Annyi biztos, hogy az életünk többé már soha nem lesz ugyanaz,
mint korábban volt, ha igent mondtunk Jézus hívására, és
elindultunk az Ő követésének útján!
Ára: 1-4 db: 525 Ft/db (nagyobb mennyiségben kedvezményesen)
Megrendelés: www.szentirasszovetseg.net/kiadvanyaink/Jezus_kovetese
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Téli angol tábor
2013 február 8-10. között került megrendezésre a téli angol tinitáborunk,
mely során 24 fiatal, valamint hat brit és hat magyar önkéntes részvételével
tölthettünk el egy izgalmas és tartalmas hétvégét Piliscsabán, Isten Igéjét
tanulmányozva, kikapcsolódva, az angol nyelvet gyakorolva. Néhány
villáminterjú következik a a táborból:

Áron
Mondanál magadról valamit?
Budapestről jöttem. 10. osztályos vagyok a Baár-Madas
gimnáziumban.
Mi tetszett eddig a leginkább?
Leginkább az tetszett, hogy kapcsolatba lépünk
Istennel, de ez játékosan van megoldva, olyan
módon, hogy a kisebbeket is be lehet vonni.
Miben mások az angolok?
Más a kultúrájuk, játékosabbak, lehet velük
viccelődni.
Van valami új, amit Istenről megtanultál itt, vagy amit most kiemelnél?
Sok érdekes dolgot hallottam. Isten megbocsátja a bűneinket, és Jézus
helyettünk áldozta fel magát, ezt jó újra meghallani.
Hogyan hívogatnál a táborba?
A saját tapasztalataimmal. Sok jó élményem volt. Közelebb kerültem
Istenhez. És mutatnék pár képet. :)
Van valami, amiben változtatni fogsz a mostani élményeid alapján?
Igen. Eddig csak bibliaolvasó vezérfonal segítségével olvastam az Igét, de
itt arra is láttam példát, hogy valaki (a vezérfonalon túl) előlről olvassa végig a
Bibliát. Szeretném ezt kipróbálni.

Kata és Annamari
Mondanátok magatokról valamit?
Budapestről, illetve Sarkadról
Kilencedikesek vagyunk.

jöttünk.

Mi tetszik eddig a táborban leginkább?
Annamari: laza és közvetlen a tábor. Nagyon szeretem az énekeket.
Nincsen semmi feszélyezettség érzésem. Van mondanivalója a tábornak,
komoly az egész, mégis a saját korosztályommal, kötetlenül beszélgethetek
ilyen dolgokról. Kata: a csoportos beszélgetések. Nálunk nincsen ifi. Jó érzés
kortárs gyerekekkel beszélgetni.
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Miben mások az angolok, mint mi?
Annamari: Nagyon vidámak, szeretnek a társaság központjában lenni.
Kata: Sokkal oldottabbak, mint mi.
Volt-e valami új, amit Istenről a hétvége során megtanultatok?
Annamari: Én azokban a dolgokban nőttem fel, amiről itt szó van. Jó
érzés ezeket újra átbeszélni, más emberekkel. Tudni, hogy vannak még
mások is, akik így gondolkodnak.
Miért fontos ez a tábor?
Annamari: fontos, hogy a keresztyén fiatalok megismerhessék egymást.
Kata: Egyszerre tanulunk Istenről, tanulunk nyelvet és új énekeket.
Hogyan hívogatnátok másokat ezekbe a táborokba (nyári, téli)?
Kata: jó hangulatú a tábor, jófejek az emberek, de van komolyság is. Az,
hogy keresztyén tábor, nekem biztonságot ad. Más táborokban megy az
ivászat, meg ilyesmi. Itt mindenki olyan normális, barátságos.

Gareth Wroe
Honnan jöttél?
Sheffieldből, a Christ Church Fullwood gyülekezetből. Ennél
a közösségnél dolgozom. A hivatalos titulusom Vezető
Gyermekmunkás. A gyülekezet ifjúsági munkás csapatát
vezetem.
Miben különbözik ez a tábor az angliaiaktól?
A különbség nem nagy. A tinik csak tinik, bárhol is vagy! Mindannyiuknak
hallaniuk kell Jézusról. Hasonlóan reagálnak az Ige üzenetére is. Sokan ilyen
táborokban hoznak döntést, hogy Őt fogják szolgálni egy életen keresztül. A
legnagyobb különbséget az ételekben látom. :) Sok a hús, kevés a zöldség!
Mi volt eddig a legjobb rész szerinted?
Találkozni más hívő testvérekkel, akiket talán több ezer kilométer választ
el, de az evangélium mégis összeköt.
Mi a motivációd a táborokban való részvételre?
Egy barátom a gyülekezetünkből évekig győzködött, amíg végül
elvállaltam egyet! :) A legfontosabb motivációm természetesen az, hogy így
beszélhetek Jézus örömhíréről az embereknek.
Hogyan tapasztalod meg, hogy Isten munkálkodik?
Észreveszem, hogy miközben az evangéliumot hirdetem, a fiatalok
figyelnek. Persze, remélem, hogy ha 10 év múlva visszajövök, akkor sokkal
kézzelfogható eredményét látom majd a magvetésünknek.
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A Szentírás Szövetség a világban
Ruth Russel beszámolója a nemzetközi Szentírás Szövetség
találkozóról, Kuala Lumpurból
Egy hatalmas nemzetközi család tagjai vagyunk!
2012 november 3-9 között
került megrendezésre a
nemzetközi Szentírás Szövetség konferencia. Ezt az
eseményt tízévente csak
egyszer rendezik meg. A
korábbi kettő helyszíne, amin
szintén részt vehettem,
DeBron(Hollandia),
és
Nottingham (Anglia) voltak. A
mostani színhely választás Kuala Lumpur, Malajzia lett, Ázsia legdélebbi
pontja. Rengeteg pálmafa és párás 32 fok fogadott minket.
Izgatottan és nagy örömmel találkoztam hívő testvéreimmel több mint 100
országból, a világ minden tájáról. Volt egy ún. 30 éves kor alatti vezetők
csoportja is, melyben szintén sok országból voltak delegáltak. A kiscsoportos
beszélgetések asztaloknál zajlottak. Az én asztalom körül az alábbi országok
képviselői ültek: Zimbabwe, Uganda, Sri Lanka, Cseh Köztársaság, Románia,
Svédország, Skócia és Magyarország. Angol volt a hivatalos nyelv, de fordítás
volt még fejhallgatón franciául, spanyolul és oroszul is.
A konferencia témája az „ÉLŐ REMÉNYSÉG” volt. Amikor újjászületünk
Isten családjába, hatalmas és izgalmas reménységet kapunk, Urunk
feltámadása által (1Pt 1,3). Hála legyen az Úrnak ezért a felbecsülhetetlenül
drága ajándékáért!
A konferencia három szakaszra tagozódott, aminek az első része, a
„KÖZÖS HALLGATÁS”, már jóval a konferencia előtt megkezdődött,
gyermekek, fiatalok, és felnőttek bevonásával világszerte. A cél az volt, hogy
felmérhessük, mi a reménységük forrása, és mi veszi ezt el. Ezeket az
információkat összegyűjtötték későbbi feldolgozásra.
A második szakasz az „ÉRTELMEZÉS” volt – mely során a konferencia
előadásai és a világszerte begyűjtött kérdőívek eredménye került
feldolgozásra, a következő fő szempontok figyelembevételével: a változó
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GYERMEKKLUBOK

2013 tavasz

világ, amelyben élünk, Isten missziói parancsa; a Szentírás Szövetség
küldetése.
A harmadik szakasz az előző kettőre épülő TENNIVALÓK megállapítása, és
ez most kezdődik! 2013-2014 során stratégiák kidolgozására kerül sor, majd
ezek megvalósítási terveire. A legfontosabb kulcsterületek a következők:


Különleges odafigyeléssel kell foglalkoznunk a remény és reménytelenség
kérdésével a szolgálati területünkön



Fel kell ismernünk az új szolgálati lehetőségeket a gyermekek, az ifjúság és
a családok felé irányuló missziónkban



Nagyobb hangsúlyt kell fektetnünk a fiatal vezetők képzésére, hiszen a
jövőben ők fogják meghatározni a Szentírás Szövetség arculatát

Imakérésünk, hogy az Úr használja fel az „Élő Reménység” konferenciát az
Ő dicsőségére az által, hogy az Ő áldásainak és vezetésének eszközévé válik
a Szentírás Szövetség egész közösségére nézve.
Angolul tudóknak további információ: www.sulivinghope.org

Évközi klubok
Steven Jemmett beszámolója
Három klubunk van folyamatban, egy állami
(Radnóti Ált. isk.), kettő pedig egyházi iskolákban
(Szenczi és Baár-Madas Ref. Ált. iskolákban). A
Radnótiban mindig a fordítómat kérem fel az
imádkozásra, hogy a gyerekek megértsék, ilyen
módon lehet Istennel beszélgetni. Nemrég,
miután a segítőm imádkozott, az egyik kisfiú
megkérdezte, hogy imádkozhat-e a családja
hétvégi kirándulásáért. Azt hittem azt szeretné, hogy mi imádkozzunk érte, de
hirtelen elkezdett ő imádkozni. Azt kérte, hogy legyen elég meleg a
szállásukon, és ne legyen semmilyen problémájuk. Nagyon jó volt látni a hitbeli
fejlődését ennek a fiúnak, akit tavaly még csak a játékok érdekeltek.
Nagy aggodalom töltött el ez után, amikor ezen a hétvégén (március 15)
olyan erős hóvihar támadt, ami talán 100 éve nem volt. Vezetékek szakadtak
le, emberek rekedtek a sztrádán, stb. Biztos voltam benne, hogy ez a fiú is
bajba került a családjával együtt a hétvégén. Kiderült azonban, amikor
legközelebb beszéltünk, hogy nekik semmilyen gondjuk nem volt. Az Úr
megválaszolta az imádságát…. Úgy fest, nekem van szükségem több hitre!
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Az 1 %, ami mégis számít..
Ahogy egyre többen, és egyre húsbavágóbban
tapasztaljuk meg a gazdasági válság következményeit,
úgy csökken a támogatások száma, és úgy értékelődik
fel az az 1%, amit az adónkból egy-egy alapítvány
számára felajánlhatunk. Kérjük azokat, akik hisznek a
céljainkban, és akiknek áldást jelentettek akár
kiadványaink, akár táboraink, hogy ajánlják fel részünkre
adójuk 1%-át!
Adószámunk: 18057124-2-43
Ha pedig már elkötelezték magukat 1%-os
felajánlásukkal, a mellékelt csekken vagy
utalással (lsd. lenti bankszámlaszám) tudnak
minket támogatni.
A segítséget előre is nagyon köszönjük!

Egyéb hírek, imatémák
Megjelent az Útjelző és a Lélekfrissítő legfrissebb
száma: 2013 április—június! Az Útjelző 14 és 18 év
közötti fiataloknak, míg a Lélekfrissítő nőknek szóló
magyarázatos bibliaolvasó kalauz. Azoknak is ajánljuk,
akik még nem olvassák rendszeresen a Bibliát, hisz
ezeknek a füzeteknek a segítségével naponként
meghallhatják Isten válaszát legfontosabb kérdéseikre.




Imádkozzunk:
 A tavasszal indult Kereszt-kérdések sorozatokért (amiről tudunk, fent van a
honlapunk nyitó oldalán), a Kereszt-kérdések videó kampányának a
sikeréért, illetve hogy Isten használja fel az Ő dicsőségére, lelkek
megmentésére ezt a segédanyagot!
 A Kereszt-kérdések folytatásért, az Egy lépéssel tovább csoportos
bibliatanulmányozó sorozatért, hogy már az első kötet (Jézus Követése)
segítségül legyen a Kereszt-kérdések sorozat után induló új bibliaköröknek.
 A tábori önkéntesek jelentkezéséért

Szentírás Szövetség

Irodánk és levelezési címünk
Tel/Fax:
E-mail:
Honlap:
Bankszámlaszám:

1091 Budapest, Kálvin tér 8.
(06-1) 216-5115
iroda@szentirasszovetseg.net
www.szentirasszovetseg.net
11742001-20058328

KÖNYVAJÁNLÓ
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Könyvajánló
A Szentírás Szövetség honlapján új, letölthető sorozat indul

Tematikus óravázlatok
női bibliaköröknek
Tartalmuk:
 Segítség

az adott témához tartozó bibliai Igék
közös tanulmányozásához és megbeszéléséhez,
valamint a témához kapcsolódó problémák,
kérdések megvitatásához

 Kreatív

ötletek, tippek kézműveskedéshez

 Gondolatébresztő,

a témához kapcsolódó
keresztyén műalkotások képei és elemzéseik

Eddig megjelent: 1. Együtt – közösségben

Most új: 2. Passió, Húsvét, Pünkösd
Júniusban megjelenik: 3. Gyümölcsök
További információ honlapunkon: www.szentirasszovetseg.net/passio-husvet-punkosd

Támogatásgyűjtés gyerekeknek
Hitet nem adhatunk, de lehetőséget
rá igen!
Ahogy minden évben, úgy idén is
szeretnénk
segíteni
azoknak
a
gyerekeknek a tábori jelentkezését, akik
nehéz
körülmények
között
(elvált,
munkanélküli vagy sokgyermekes szülők
mellett) élnek. Hisz amilyen jó látni ezeknek a gyermekeknek az örömét,
ahogy megosztjuk velük az Úr szeretetét, olyan rossz olyan hírekről hallani,
amikor valaki anyagi okokból marad távol.
Ha szeretne támogatni egy-egy résztvevőt, kérjük, küldje adományát
„jelentkezésre” megjegyzéssel a következő számlaszámra: OTP Bank
11742001-20058328. Név: Szentírás Szövetség Alapítvány
Kérés esetén lehetőség van a támogatott gyermek gyülekezetének
lelkipásztorával, illetve az ajándékozott családdal történő kapcsolatfelvételre.

