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Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Lehetséges-e túlzottan „Isten-függővé” válni? – kérdezte
tőlem fiatal ismerősöm egy bibliakörön. Miután látta rajtam,
hogy nagy szemeket meresztettem, kifejtette bővebben, mire
is gondol. „Azt halljuk, ugye, mindenütt, hogy a függőségek
kialakulása veszélyes az emberre nézve: drogfüggőség,
alkoholfüggőség, játékfüggőség, társfüggőség… és így tovább. Nem szabad
hagyni, hogy ezek eluralkodjanak rajtunk, különben tönkretesznek. Csak arra
gondoltam – folytatta – hogy hívő emberként nem jobb ezzel is óvatosnak
lenni? A végén még odajutunk, hogy még élni sem tudunk Isten nélkül, és
teljesen elveszítjük az önállóságunkat!”
Nos, nem tudom, ki hogyan válaszolt volna a felvetett kérdésre, engem
mindenesetre nagyon elgondolkodtatott. Miért van az, hogy oly nagyon féltjük
önállóságunkat teremtő Istenünktől? Persze az önállóság megtanulására
nagy szükség van az érett személyiség kialakulásához. A 2-3 éves
kisgyermek egyik első, határozott jelmondata az „én, ededül!!” – és tolja el
édesanyja kezét, miközben öltözködni segítene, vagy édesapját, amikor le
akarja venni őt a székről. Ez az önállósodási folyamat aztán
erősödik tovább, a fejlődés életszakaszainak megfelelően.
Tartalom
És nagy baj az, ha a szülőkről való leválás után valami
Bevezető
Tábori összefoglaló másnak a bűvkörébe kerül az ember, ami átveszi a
személye feletti irányítást, és ezért kiszolgáltatottá teszi. Az
Gyermektáborok
egyetlen viszony, ahol fordítva működnek a dolgok, az az
Tinitábor
Istennel való kapcsolat. Mindannyian a függetlenség
Változások
állapotából indulunk, de ahogy megismerjük Őt egyre jobban
Bemutatkozás
és rábízzuk életünket, úgy látjuk egyre tisztábban Jézus
Kereszt-kérdések
szavainak igazságát: „nélkülem semmit sem tudtok
Élménybeszámoló
Hirdetések
cselekedni.” (Jn15,5). Azaz így kellene ennek lennie,
Imatémák
papírforma szerint. Mégis, a valóság gyakran inkább az,
hogy Istennek újra meg újra szembesítenie kell ezzel. Én

2 - Hírlevél

2013. tél

BEVEZETŐ

magamnál legalábbis így tapasztalom. Nem kevés szolgálatban eltöltött év
után még mindig hajlamos vagyok akaratos kisgyermekként hajtogatni, még
ha csak magamban is: „én, egyedül!” Uram, én azt szeretném, hogy mindent
ügyesen és okosan meg tudjak oldani, úgy vezetni a szervezetet, hogy
növekedjen és erősödjön a Szentírás Szövetség szolgálata, egyre több
könyvet ki tudjunk adni, egyre több táborunk legyen. Erre már megint itt egy
nem várt akadály és probléma, amivel nem tudok mit kezdeni! Olyan jó lenne
szépen, rutinból, sikeresen végezni ezt az egészet – persze, csakis a Te
Országod dicsőségére! Aztán a Szentlélek ilyenkor „oldalba bök”: Ahhoz
várod az áldást, hogy Isten Országát építhesd, de egy dacos kisgyermek
jelszavával: „én, egyedül!”
Nem lehet, hogy kínlódásaink, kudarcaink, a váratlan akadályok, emberek
meg nem értése – mind-mind Isten „szeretet-nyelve” a számunkra? Ezen
szólongat: gyermekem, vedd már észre: velem – minden; nélkülem – semmi.
Kerülő és terelő utak, megalázó pillanatok, mind arra jók, hogy észrevegyem:
megint Nélküle, „izomból” próbálok élni, szolgálni, adni. Szeretne végre
rávezetni: ahogyan a szőlővessző nem teremhet gyümölcsöt magától, ha
nem marad a szőlőtőn, úgy ti sem, ha nem maradtok énbennem.” (Jn 15,4).
És ugyanez, az ígéret oldaláról: „aki énbennem marad, és én őbenne, az
terem sok gyümölcsöt.” (5.)
Akkor – magától – szűnik a vihar,
Akkor – magától – minden elcsitul,
Akkor – magától – éled a remény.
Álomfáidnak minden aranyágán
Csakúgy magától – friss gyümölcs terem.
Ez a magától: ez a Kegyelem.
Reményik Sándor: Kegyelem (részlet)

Boldog karácsonyt és áldott, Urunkra figyelő és Benne bízó
szívvel megélt új évet kívánok szeretettel magam és munkatársaim
nevében,
Komlósi Erzsébet
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A táborok után
Az idei nyár sok szempontból is változást jelentett a
korábbiakhoz képest. Az eredetileg tervezett 17 táborból csak 15
indult el, viszont idén bővült a táborszervező csapat Keleti
Gáborral, aki évek óta táborvezetőink közé tartozott. Az ő
segítségének is köszönhetően sikerült egy nagyon jó programot
(The Big Search - A Nagy Keresés) összeállítani, ami a világűr
témáját felhasználva vitte közel Jézus megváltó művét a résztvevőkhöz, főleg
János evangéliuma alapján. A táborokban részt vett körülbelől 340 gyermek és
fiatal nagyon élvezte a hetet, és az Úr a szükséges segítőkről is gondoskodott. A
jövő évre már most 4 új helyről kértek tábort, aminek témája a középkori
lovagvilágba visz majd minket. Már alig várjuk!
Daxner Tamás - táborszervező munkatárs

Angol szemmel—Moira Goddard
Noha már évek óta szolgálok gyermektáborokban, de a gépem leszállásakor még
mindig az izgatottság és a várakozás érzése tölt
el. 2013 sem volt ebben kivétel.
A „Nagy Keresés”-re* indultunk. Gyermekek és
vezetők énekelték hamarosan az ez évi tábori
címdalunkat (hála Keleti Gábornak). A gyerekek
nagy örömmel vettek részt a programban, ahogy
együtt kerestük a válaszokat arra, mi az élet értelme, kicsoda Jézus, és mit
tett értünk. Mindezek során megpróbáltuk megmutatni a hitünket a
gyerekeknek. Isten beleültette az Ő Igéjét ezekbe a fiatal szívekbe.
A második hetem Pécsen sok áldásból, nevetésből, örömből, és igen,
kihívásokból is állt. A szolgálat ritkán egyszerű! Néha küzdöttem az
alkalmatlanság és a bizonytalanság érzésével, de megláttam Isten munkáját
is az Ő gondoskodásában és az imák megválaszolásában. Jó volt látni a helyi
fiatalok aktivitását, ahogy növekedtek hitükben és vezetői képességeikben.
Több gyermek és szülő is megtapasztalta Isten közelségét a hetek során.
Néhányukat megerősített a Vele járásban, mások bátorítást kaptak, hogy
közeledjenek Hozzá.
Áldom Istent jóságáért és a lehetőségért, hogy lehetett egy kis részem a
magyar szolgálókkal együtt munkálkodva a Jézusról szóló jó hír átadásában.
* A hét témája a „The Big Search”, a Nagy Keresés volt.
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Olasz Tímea—Fehérgyarmat
Amikor megkaptam a felkérést, hogy legyek munkatárs a
Szentírás Szövetség egyik angol táborában, először
összeszorult a szívem. Eszembe jutottak azok a
bibliatáborok, amelyeket résztvevőként éltem át, tele
kíváncsisággal és rajongással. Nagy várakozással néztem a
szolgálat elé, ugyanakkor tele voltam aggodalommal is,
alkalmatlanságom biztos tudatában. Ám azzal is tisztában
voltam, hogy Isten ismer engem, és ha ennek ellenére ott akar látni, akkor
valami nagy dologra készül!
Most, hetekkel a tábor után, nem azért vagyok hálás Istennek, mert csodákat
művelt általam. Talán igen, talán nem - ezt nem tudom reálisan felmérni. Azt
viszont igen, hogy mit végzett bennem. Nemcsak leporolhattam az angol
tudásomat, de ugrásszerű fejlődésben
volt részem. A szemem láttára kelt életre
a Krisztus testéről szóló páli tanítás.
Élmény volt egy szenzációs csapat
tagjának lenni, és percről percre
rácsodálkozni, hogyan tud egyszerre
dobbanni a szívem olyan emberekkel is,
akiket korábban nem, vagy csak alig
ismertem. Hogy ismeretlenül is mennyire
ki tudjuk egészíteni egymást Isten Lelke által. Nagyon sok figyelmet, szeretetet
kaptam, minden irányból. A programíróknak köszönhetően azzal sem volt
gondunk, hogy mivel kössük le a gyerekeket, minden készen volt, csak tálalni
kellett. És miközben átadtuk a Biblia tanításait, az Igék engem is átmostak,
megerősítettek, bátorítottak, tanítottak. Amikor elfogyott az én adottságom,
automatikusan az Isten Lelke vette át az irányítást – ez egyszerre volt félelmetes
és felemelő. Az én dolgom mindössze annyi volt, hogy bízzam Isten elhívásában,
gondoskodásában, hogy észrevegyem a lehetőségeket, és éljek velük…
A gyerekek szemének csillogása, a lelkes részvételük, a leveleik garmadája
mind arról tanúskodott, hogy nagy hatással volt rájuk ez a pár nap! Többen azt
állították, ez volt életük egyik legjobb tábora. Én sem mondhatok mást. A
mennyei Atya elkényeztetett bennünket áldásaival, kiváltság volt ebben részt
vállalni. Adja az Úr, hogy ne csak életre, hanem örök életre szóló élmények
legyenek ezek. Legyen Övé a dicsőség mindenért!
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Tusa Natália—Vésztő
A tábor fantasztikusan sikerült, Isten
jelenléte minden percben tapasztalható volt számomra. A gyermekek
nagyon nyitottak voltak Jézusra, és ezt
csodálatos
volt
látni
a
saját
szememmel. A változatos program
mellett
nagyon
jó
személyes
beszélgetések is voltak. Számomra a
legtöbbet
ezek
a
kiscsoportos
beszélgetések adták, a 6-9 éves
srácokkal. Jó volt érzékelni mennyire hívja őket az Atya magához, ők pedig
mennyire éhezik az igazságot, a szeretetet ebben a bűnös világban. Örülök,
hogy tudtunk nekik mit adni, méghozzá azt, ami az igazi élethez
elengedhetetlen: a Jézus Krisztussal való személyes kapcsolatnak a
megtapasztalását és a Vele és egymással való közösség szépségét és
egyediségét. Jó volt velük imádkozni, énekelni, alkotni kreatív dolgokat, amik
később is emlékeztetik majd őket Isten jóságára, hűségére, nagyságára és
gondoskodására, hiszen ezekről tanultunk egész héten.
Nagy kiváltság volt számomra, hogy Isten munkájában ilyen módon részt
vehettem és részese lehettem megannyi áldásának.
Hálás vagyok elsősorban Istennek, de a Szentírás Szövetségnek is, hogy
léteznek ezek a táborok, és van még kiket elérni és közelebb vonzani Jézus
Krisztushoz.

Nagybajom: középiskolás angol tábor
Ebben a kis, somogyi városkában először
került sor angoltáborra, amit az ACORN
alapítvánnyal közösen szerveztünk meg.
Kicsi, de lelkes tinicsapat jelentkezett a
programra, akik örömmel vettek részt a
változatos programokban, legyen az
lufivadászat, vagy épp M&M cukorkák szívószállal történő „szállítása”. Az igei
rész nagyon tartalmas volt: Isten eljövendő Országának (és Királyának)
ígéreteit követtük végig a Bibliában. A helyi lelkész és felesége nagy örömmel
segítte a munkánkat. Jövőre ugyanitt!
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Bibliai Kalandtúra
Felfedezőút a 100 legfontosabb bibliai történeten keresztül.
Hosszas várakozás, és rengeteg előkészítő munka
előzte meg legújabb kiadványunk megjelenését. A Bibliai
Kalandtúra egy különleges kiadvány, kiadása mérföldkő
alapítványunk életében. Kiadásához nemzetközi
összefogás is hozzájárult; Európában több Szentírás
Szövetségnek pedig ez lett a legelső kiadványa!
Mitől is olyan különleges ez a könyv? Sok olyan
gyermekeknek szóló kiadvány létezik már, amely bibliai
történeteket dolgoz fel. Mi az az „extra”, amit nyújt?
Sok minden van, ami ezt a kiadványt különlegessé teszi:
Először is, teljes áttekintést ad a Bibliáról.
Másodszor: interaktív, közös feldolgozást javasol, amit a mai gyermekre írt
alkalmazásokkal segít.
Harmadszor: 100 leckét ad 20 áráért! A könyvben szereplő 20 állomás
mellett állomásonként még 4 kidolgozott anyaghoz ad hozzáférést, ami
online elérhető/letölthető, és a kiadvány illusztrációival közösen használható
(www.bibliaikalandtura.com).
Negyedszer: Gyönyörű, színvonalas grafikával készült, ami segít a
gyermekek figyelmének felkeltésében/megőrzésében.
Ötödször: Olyan gyakran kihagyott könyvek is szerepelnek benne, mint
a Zsoltárok, a Példabeszédek, a prófétai könyvek vagy a Jelenések könyve.
A könyv központi célja, hogy egy mentor (idősebb testvér, szülő,
hitoktató) bevonásával, háttéranyagok segítségével vezesse át a gyermekeket a
történeteken, és így együtt épüljenek hitükben. Kiemelten ajánljuk tehát
szülőknek és gyermekeknek együttes tanulmányozásra, valamint hittanórák/
gyermekistentiszteletek anyagaként.
2011-ben elnyerte a „Legjobb Keresztyén Gyermekkönyv" kategóriát NagyBritanniában.
Ajánlott korosztály: 7-12 éves gyerekek.
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Változások
Steven Jemmett távozása
2013 őszén Steven, aki hosszú éveken át segítette
a munkánkat feleségével, Lillával együtt,
visszaköltözött Új-Zélandra. Terveik szerint legalább
3 évig maradnak majd, és csak utána térnek vissza
Magyarországra. Friss hírünk róluk, hogy Steven
munkát kapott a régi munkaadójánál, mint
építőmérnök, Lilla pedig valamilyen óvodai vagy
gyülekezeti gyermekmunkát keres, legalábbis amíg
a gyermekpszichológusi végzettségéről szóló
papírjait el nem fogadják. Hálásak vagyunk a sok
segítségért, amit az évek során nyújtottak nekünk, a
sok közös szolgálatért, és imádkozunk értük, hogy Isten vezesse tovább őket
terve szerint.
Steven távozásának közeledtével keresni kezdtük, ki tudná átvenni az általa
végzett szolgálatot. Sokáig nem találtunk senkit, így a korábbi két helyénél
(Szenci Molnár Albert Ref. Ált. iskola és Baár-Madas Ref. Gimnázium) nem
erőltettük a folytatást, hanem inkább arra a helyre fókuszáltunk, ahol meglátásunk szerint - a legnagyobb szükség volt ránk: Az ELTE Radnóti
Gyakorló általános iskolában.
Hosszas keresés után Isten meg is szólított egy itt élő
amerikait, Kirk Lederhaas-t. Kirk 1991 óta él Magyarországon, nős, 4 gyermek apja; 2001 óta tanít angolt a
Városligeti Kéttannyelvű Általanos Iskolában. Nagyon
hálásak vagyunk Istennek érte, hiszen képzettsége nagy
segítségünkre lesz ebben az iskolában, ahol annyira nagy
hangsúlyt fektetnek a színvonalas képzésre.

A klub helyzete jelenleg:
Sajnos a segítő személye körüli bizonytalanság, és
az engedélyeztetés menetének megváltozása miatt
csak későn, a szülői értekezletek lezajlása után
tudtuk elkezdeni a hirdetést. Az Úrnak hála még így
is jelentkezett 2 fő, így elindíthattuk a klubot. Ebből
az egyik egy Zalán nevű kisfiú (a képen balra), aki
már évek óta húségesen jár. A klubba besegít még
Weiner Zoltán és az ukrán-amerikai származású
Nadia Kolivajko is, aki nemrég csatlakozott hozzánk. Reményünk és
imádságunk, hogy a 2. félévtől (ismételt hirdetéssel) több gyermek fog még
csatlakozni a programhoz.
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Bemutatkozás
November eleje óta új munkatárssal egészült ki a Szentírás
Szövetség csapata. Kristóf Kinga Bereginé Ildikó asztalát vette át (szó
szerint ☺) az irodában. A könyvelés előkészítésén túl Kinga feladata a
megrendelések, előfizetések kezelése, és az alapítvány mindennapi
ügyes-bajos dolgainak intézése. Meg is kérdeztük, hogyan boldogul...
Először is, mit fontos tudni rólad?
Gyálon élek családommal. Férjemmel, Zolival, három
gyermeket nevelünk, Kamilla 15, Benjámin 13, Sebestyén
7 éves. A Kispesti Evangélikus Gyülekezetbe járunk.
Korábban milyen munkáid voltak?
A Protestáns Média Alapítványnál dolgoztam hasonló
munkakörben, valamint a gyáli Ady Endre Általános
Iskolában tanítottam angol nyelvet.
Mi indított arra, hogy jelentkezz a Szentírás Szövetséghez?
A tanítást abbahagytam, és kerestem a helyem. Mindig ott volt bennem a
vágy, hogy egy keresztyén szervezetnél dolgozhassak, hogy a munkám ne
csupán munka, hanem szolgálat is legyen.
Milyen nehézségekkel kellett eddig szembenézned?
Volt már olyan, hogy a férjem munka nélkül volt, olyan is előfordult, hogy
én is, de az Úr mindig csodálatosan gondoskodott rólunk, és mindig megvolt
az, amire szükségünk volt.
Lassan egy hónapja vagy az alapítványnál. Mik az eddigi tapasztalaid?
Szeretek itt dolgozni. Jó a csapat, és jó érzés, hogy segíthetem Isten
Igéjének a terjedését. A munka elég sokrétü, de lassan kezdem átlátni a
tennivalókat!
Mi ad erőt a munkádban/szolgálatodban?
Első sorban az Úrral való személyes
kapcsolat, de nagyon fontos a támogató
háttér, akár a családomban, akár a
gyülekezetemben; a barátaim, testvéreim,
akik imában hordoznak.
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A Pestszentlőrinc-Szemeretelepi
Református gyülekezetben
Gyülekezetünkben immár hetedik alkalommal
kerül megrendezésre a Kereszt-kérdések
tanfolyam. Csoportvezetőként évről évre
szembesülök azzal, hogy már a tanfolyamra
hívogatás során is mód nyílik egy rövidebbhosszabb személyes bizonyságtételre. Saját
példámból tanulva tudom, hogy jó, ha már előre
számítunk akár részletekbe menő kérdésekre is.
Sajnos nem először állapítom meg, hogy a megszólítottakért való imádkozásban
nagyobb állhatatosságra, több hűségre van szükségem. Az első alkalomra, a
többi szolgálótárssal együtt mindig nagy kíváncsisággal és várakozással
tekintek – ekkor derül ki ugyanis, hogy végül hányan engedtek Isten hívásának.
Számomra mindig szívet melengető érzés, ha olyanok tűnnek fel a résztvevők
között, akik nem a gyülekezeti alkalmakat rendszeresen látogatók közé
tartoznak – talán azért is, mert először engem sem a templompadsorok között
keresett az Úr… Sokszor magamra ismerek, amikor a résztvevők a sorozat
harmadik, negyedik és ötödik estéjén elhangzottakra reagálnak, és keresik
egzisztenciális kérdéseikre a válaszokat. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ebben a
lelki munkában enged részt venni, és újra meg újra emlékeztet arra, mennyire
felelős vagyok azért, hogy hiteles tanítványi életet éljek!
Suga Gábor, kiscsoport vezető

a Gyulai Református gyülekezetben
Első alkalommal került megrendezésre a
Kereszt-kérdések sorozat a Gyulai Református
gyülekezetben. Az eddigi tapasztalataink (5
alkalom után) nagyon pozitívak. A korábbi
gyülekezeti alkalmakra inkább a passzív
hallgatás/figyelés volt a jellemző, ezért is volt új az
alkalmak beszélgetős jellege. A sorozatot egy
egyhetes evangélizáció után indítottuk. 70-80 fő
jött el, melyből 15 fő nem volt korábban gyülekezetbe járó. Fontosnak tartottuk
olyan emberek megszólítását, akik a gyülekezetbe sosem jönnének el, de egy
ilyen kötetlen alkalomra igen. A vendégeket teával és kaláccsak fogadjuk, amit
az előadás, majd csoportos beszélgetés követ. Személyes örömöm, hogy
édesanyám, aki szintén „külsős” volt, szintén eljött a sorozatra, és már egyre
jobban érti a hit alapjait. Mivel korosztály szerint vegyes csoportokat alkottunk, a
sorozat remek lehetőséget adott a gyülekezeten belüli csoportépítésre,
közösségformálásra is.
Elek Márton Attila - kiscsoport vezető
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Könyvajánló
Tematikus óravázlatok női bibliaköröknek
Legújabb szám: Karácsonyi öröm
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

Megjelenés: 2013 december eleje
Eddig megjelent: 1. Együtt – közösségben,
2. Passió, Húsvét, Pünkösd, 3. Gyümölcsök

Téli Angol Tábor
13-18 éves fiataloknak
Anyanyelvi segítők
Fiatalos, érdekes programok
Lelki töltődés, angol-magyar bibliatanulmányozás
Időpont: 2014 január 31—február 2
Ár: teljes ellátással 9000 Ft/fő*
Bővebb információ, jelentkezés: Daxner Tamás, 1/216-5115,
taborok@szentirasszovetseg.net
*Gyülekezeteken keresztül kedvezményesen.
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Élménybeszámoló Németországból
Szász Dorka élményei a Német Szentírás Szövetség
(Bibellesebund) nyári strandmissziójából.
Idén nyáron (életemben először) külföldre is elvitt
szolgálni az Úr. Németország északi részén, egy
szigeten, Baltrumon volt feladatom. Bár gyerekek között
nem egyszer forgolódtam már, és németül beszélni is
szeretek, meglehetősen új volt a helyzetek többsége,
némelyikük sokkolóan is... De az Úr minden percben
óvó, gyengéd karjaiban tartott, akár nevelt épp valamire,
akár megajándékozott valami csodával, amikkel igazán
nem fukarkodott odakinn sem. Isten minden percben velem volt: érezhetően,
és úgy, hogy tényleg folyamatosan, mindenben számíthattam Rá, amire nagy
szükség is volt. :)
Ugyan csak augusztusban utaztam, Jézus már tavasszal ellátott
anyagiakkal is a nagy vállalkozáshoz - ahogy bátorságot, bizakodást, hitet,
kitartást, szelídséget és az összes felmerülő probléma megoldását is gazdag
szeretettel juttatta el a szívembe a kint
eltöltött több, mint két hétre felkészülve.
Nagyon különleges volt ismét megélni és
meglátni a Teremtőt munka közben: az
embereken belül szintúgy, mint
személyek között. Hatalmas ajándékok
és áldás kísérte minden erőfeszítésünket,
és sokkal több jött ki minden helyzetből,
mint ami a mi odaszánásunkból és
szándékainból következően várható lett
Ruth Erichsen-el, német szolgálatvezetőmmel
volna.
Csodálatos volt a gyerekek között, nekik szolgálva ennyit tanulni Istentől
és Istenről. Óriási ajándék volt a társam is, és bár csak ketten alkottuk a
csapatot, ennek minden előnyével, hátrányával és újdonságával együtt, rajta
keresztül is rengeteg mindent kaptam az Úrtól. Nagyon sokat adott nekem ez
az utazás, és tényleg egy nagyszerűen szervezett, jó lehetőség volt Istennel
és a gyerekekkel lenni egyszerre, így remélem, jövőre is arrafelé küld engem
Atyám! Szeretettel bátorítok mindenkit a csatlakozásra, akinek akad a
dologhoz kedve és megfelelőnek ítélt nyelvtudása (ami igazán nem kell, hogy
túlontúl magas legyen)!! :))
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EGYÉB HÍREK, IMATÉMÁK

Idén december 6-án és 7.-én
kerül megrendezésre a
Keresztyén Karácsonyi Könyv
-vásár a Lónyay gimnáziumban.
Az eseményen mi is ott leszünk,
kiállítóként. Kérjük, keresse
standunkat!
A vásáron várható újdonságok:
Bibliai Kalandtúra
4. Női Bibliakör anyag:
Karácsonyi öröm
Lélekfrissítő 2014/1
A vásár ideje alatt minden
termékünk árából 20%
kedvezményt adunk!

Egyéb hírek, imatémák
Hamarosan kapható az Útjelző és a Lélekfrissítő legfrissebb száma: 2014
január—április! 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:
Az ősszel indult Kereszt-kérdések sorozatokért (amiről tudunk, fent van
honlapunk nyitó oldalán).
A Biblia Kalandtúra kiadvány sikeréért, hogy minél több helyen forgassák
szülők és gyermekek együtt.
A Radnóti iskolai gyermekklubbért, és a hirdetéséért/bővüléséért a 2.
félévben.
Szentírás Szövetség
Címünk
Tel/Fax:
E-mail:
Honlap:
Bankszámlaszám:

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

