Hírlevél

Szentírás Szövetség

2014. június
Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Valahogy mindig úgy sikeredik az utóbbi időben, hogy éppen
egy jeles nap környékén küldjük ki hírlevelünket, és ez most
sincs másképp. Mire ezek a sorok megérkeznek, már itt is
pünkösd ünnepe!
Már csak ezért is, hadd köszöntsem olvasóinkat Isten
Igéjének bíztatásával (no meg azért is, mert manapság Isten engem is újra meg
újra visszavezet ehhez az Igéhez): „Mert nem a félelemnek lelkét adta nekünk
az Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.” (2Tim 1,7). Ami azt
illeti, nyugodtan írhattam volna nagy kezdőbetűvel az utolsó szót, de mivel
idézet, nem illik változtatni. Az azonban minden hívő ember számra egyértelmű,
hogy az ember lelkiállapotának megváltozása – az, hogy félelem helyett erő,
szeretet és józanság töltsön be egy adott helyzetben, Isten „nagybetűs”
Lelkének a munkája bennünk.
Persze sokféle félelem létezik, sok mindent takar ez a néhány betű. Azt a szót
viszont, amit itt Pál az eredeti nyelven használt, talán a gyávaság szóval lehetne
a legjobban visszaadni. Legyünk igazságosak: a levél címzettje, Pál fiatal
munkatársa, Timóteus nem volt könnyű helyzetben. Ifjú kora ellenére nagy
felelősség nehezedett a vállára: az efezusi gyülekezet
Tartalom vezetése, annak minden ügyes-bajos dolgával. Végigolvasva
Bevezető
Pál két levelét hozzá, az a kép alakul ki bennünk, hogy
Tábori összefoglaló Timóteus gyakran szorongva hordozta a felelősség terhét,
sokszor saját alkalmasságát is megkérdőjelezve a feladatra. Az
Kereszt-kérdések
persze sohasem árt, ha az ember nem önmagában bízik.
E100
Bibiai Kalandtúra Hiszen ha tudatában vagyunk annak, hogy önmagunkban
alkalmatlanok vagyunk egy szolgálatra, feladatra, az teret
Téli angol tábor
Olvasói levél
nyithat annak, hogy saját magunk helyett végre Istenben
Évközi klub
bízzunk – és ez egy nagyon fontos, mondhatni mindennél
Könyvajánló
fontosabb lépés. A kérdés inkább az, hogy eljutunk-e eddig a
Imatémák
lépésig.
Talán mi is átéltünk már hasonlót: tudjuk, érezzük, Isten
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feladatot bízott ránk, mégsem merünk lépni. Indítana, de félelmeink,
szorongásaink, alkalmatlanságunk tudata olyan szinten behálóztak, hogy
gyávák vagyunk lépni, gyávák vagyunk engedelmeskedni, gyávák vagyunk
teljesen betölteni azt a küldetést, amit Istentől kaptunk. Ha önmagunkra
ismerünk ebben – életünk bármely területén – akkor legyen jó hír, és vegyük
szívünkre azt mi is, amit egykor Timóteus olvashatott és megérthetett: Már
mindent megkaptál ahhoz, hogy bátor lehess: az erőt, a szeretet és a
józanságot – mindent, ami szükséges ahhoz, hogy betöltsd a rád bízott
feladatot. Hisz Isten az Ő Lelkét adta neked, mikor rábíztad életed. Amikor nem
eszerint élsz, árnyékokkal hadakozol!
A félelem, a gyávaság lehet egy lelkiállapot, de nem kell, hogy a lelkünk állapota
legyen, ha tudjuk KI él bennünk. Szeretettel és köszönettel minden imádságért
és segítségért a Szentírás Szövetség munkájában,
Komlósi Erzsébet
Vezető munkatárs

Az idei táborokról
Idei táboraink kerettörténetén belül a lovagok korába visszük
el a gyerekeket. A cím: Knights of the King, vagyis a Király
lovagjai. Megmutatjuk nekik, hogy ahogyan régen a lovagoknak
volt fegyverzetük: sisakjuk, kardjuk, pajzsuk, stb. úgy nekünk,
keresztyéneknek is vannak fegyvereink, hogy ellenálljunk annak
a pusztításnak, amit a világ visz végbe a lelkünkben. Célunk az,
hogy a gyerekek meglássák és megértsék, hogy amint a lovaqok a királyukhoz
tartoztak, mi is tartozhatunk a mi Királyunkhoz.
Nyelvi táboraink 2014 nyarán.
Napközis Gyermektáborok:






Június 16–20: Szeged
Július 7–11: Fehérgyarmat, Mezőberény, Monor
Július 14–18: Siklós, Sárbogárd. Székesfehérvár, Nagytarcsa
Július 21–25: Vésztő (angol-német), Érsekcsanád, Bugyi, Sarkad
Július 28–Augusztus 1: Novajidrány, Pécs-Kertváros, Tatabánya-Bánhida,
Külső-Kelenföld

Középiskolás tábor:
 Augusztus 11-15: Nagybajom (napközis tábor)

Ha szívesen részt vennél ebben a szolgálatban, középfokon beszélsz
angolul és szereted a gyerekeket/fiatalokat, keress meg minket!
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Kereszt-kérdések a Biai Református
gyülekezetben
A Biai Református Egyházközségben április 9-én kezdtük el a
Kereszt-kérdések sorozatot, Márk
evangéliumának tanulmányozásával.
A segédanyag nagy segítséget
nyújtott nekünk, lelkészeknek a
készülésben. Hónapokkal előtte
hirdettük, szórólapokat osztottunk,
hogy hívogassanak a testvérek erre
a sorozatra. Szerda esténként tartjuk az összejöveteleinket, 18-20 óráig, a
gyülekezeti termünkben, ahol süteménnyel, teával várjuk a résztvevőket. 18
emberrel indultunk, az átlag létszám 3-4 alkalom után 12-15 főre apadt, de ez
később nem változott. Nyugdíjasok és középkorúak egyező arányban alkotják
a csoportot. Főképp gyülekezetünk tagjait tudtuk elérni, egy embert sikerült
kívülről behozni. Már néhány alkalom után többen jelezték, hogy jó ilyen
kötetlenebb légkörben együtt lenni, és folytatni kellene ezt a sorozatot más
bibliai könyvek tanulmányozásával. Az előadásokat gyülekezetünk
lelkipásztora, Molnár Sándor tartja, a csoportbeszélgetéseket én vezetem.
Úgy láttuk, hogy a létszám nem teszi szükségessé, hogy kisebb egységekre
bontsuk a társaságot. A nagyobb létszám mellett is egyre többen nyílnak meg
és tesznek föl kérdéseket. Hisszük,
hogy Isten építi a gyülekezetét
ezeken az alkalmakon keresztül is.
Tapasztaljuk, hogy az Úr közöttünk
van, és Igéjével munkálkodik
mindannyiunk szívében, életében.

Virág Balázs, Bia, beosztott
lelkipásztor

4 - Hírlevél

KönyvKIADÁSI TERVEINK

2014 június

Könyvkiadási terveink
Az Első 100, ahogy a cím is utal rá, száz
gondosan kiválasztott olvasmányt tartalmaz a
Bibliából (50 ószövetségi és 50 újszövetségi
szakaszt, Mózes 1. könyvétől egészen a Jelenések
könyvéig), olyan részeket, amelyekkel érdemes
elkezdeni a Biblia olvasását, ha átfogó képet szeretnénk nyerni annak
üzenetéről.
A „E100” tehát az Első 100 rövidítése, de nem a Biblia első
száz történetére utal, hanem az első száz olyan szakaszra,
amelynek elolvasása segíthet abban, hogy az olvasó
megismerje Istennek a Szentíráson átívelő üzenetét. No és
azért is első, mert azt reméljük, hogy ez csak a kezdet!
Bízunk benne, hogy aki megismerte a bibliai üdvtörténet
legfontosabb elemeit ezen a 100 olvasmányon keresztül,
az nem áll meg ennél, és meg akarja ismerni a többit is – a
teljes Szentírást, és ezért folytatni fogja a rendszeres
bibliaolvasást és imádságot, hogy kapcsolatban maradjon a Biblia Istenével.

A program nagyon rugalmas, egyedül és gyülekezeti
bibliakörökben egyaránt használható!
Sok ezren vettek és vesznek részt jelenleg is az E100 programban
világszerte. Néhány vélemény az olvasóktól:
„Az E100 könyvet is bepakoltam, amikor szabadságra
indultunk. A „Kezdetben” című szakaszt olvastam el
először, ahogy a vezérfonal javasolja, és megelevene
dett előttem az Ószövetség. Azóta a gyülekezetemmel
is megosztottam az élményt, a gyerekeimmel és az
unokáimmal is.” (James Wakefield)
„Most fejeztem be az E100 olvasását, és nagyonnagyon tetszett! Az igeversmemorizálás fontos része
lett az életemnek… köszönöm!” (Timothy)
A magyar nyelvű kiadás várható megjelenése: 2015 1. negyedév
Bővebb információért keresse honlapunkat: www.szentirasszovetseg.net
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Bibliai Kalandtúra
Könyvajánló Fodorné Ablonczy Margittól, a Dunamelléki
Református Egyházkerület Ifjúsági lelkészétől
A BIBLIAI KALANDTÚRA egy E 100 program. Mi az, hogy
E 100? Egyszerűen 100 történet a Bibliából. De az E
behelyettesíthető – lényege szerint – több szóval is: Első,
Elengedhetetlen, Evangéliumi, Edzésterv, stb. Mert
mindegyik igaz lehet a BIBLIAI KALANDTÚRÁRA! S arra
a 100 történetre, amely a Bibliából megszólítja őket.
Milyen is lehet egy-egy gyermeknek, ha elindul a BIBLIA
megismerésének rögös útjain? Félelmes, érthetetlen,
különös – de kalandos is! Kell egy „Első 100” történet, hogy eligazodni
segítsen, vagy 100 „Elengedhetetlen” történet, hogy Istent Atyjának
megismerhesse. De lehet az „Edzésterv 100” is akár, hiszen az életre – az
örök életre – készül általa… Ezekben sem kevesebb a veszély, nem
kevesebb az eltévedés lehetősége, a belefáradás kísértése, mint egy 100 km
-es gyalogtúrán. Szükség van megállásra, beszélgetésre. Ha valaki odaáll a
gyermek mellé, aki segíti útján, hogy célhoz érjen, végig tudja járni – úgy már
vállalkozhat rá. Ki lehet ez a MÁSIK ember? ÚTITÁRS, BESZÉLGETŐTÁRS,
aki a gyermek mellett megy ezen a kalandtúrán. Aki ki meri mondani azt is:
„nem tudom” – ha olyan kérdéshez érnek. De ki meri mondani azt is, amit
megélt, megtanult, megértett. S ez a vezető megtanítja a gyermeket élni,
növekedni az imádság erőterében, miközben beszélget vele saját hitéről,
kérdéseiről, megtalált válaszairól – Mesteréről.
Nem véletlen, hogy maga Isten is a személyes jelenlét által adott a
legtöbbet tanítványainak: Jézus Krisztus szavaiban, tetteiben, együtt-útonjárásban, micsoda „kalandtúrán” vezette tanítványait! Éveken át türelmesen
tanította őket, példájával bátorította, utat mutatott. S még Ő sem mindent
mondott el, csak annyit amennyi elég volt az önálló elinduláshoz. Tudta, hogy
a megfelelő időben eljön az – Akit Ő küld majd –, s Aki továbbvezeti a
tanítványokat, tanítja, vigasztalja, személyes hitükben növekedni, gyümölcsöt
teremni, életüket megszentelni erősíti őket.
Egy édesapa megkérte fiát, hogy nézze meg a térképen az utat, amelyet
terveznek
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terveznek, s hozza magával azt a térképet a kirándulásukra. A gyermek –
hogy ne kelljen cipekednie – kivágta az utat a térképből, s csak a kis
papírcsíkot vitte magával. Mikor elbizonytalanodtak, hogy merre is kell
továbbmenni, az apa kérte a fiát, hogy vegye elő a térképet. Amikor fia
előhúzta a papírcsíkot, már sejtette, hogy valamit elrontott, nem lesz elég
annyi a térképből. Mert az eltévedés összes lehetősége is kell ahhoz, hogy
megtaláljuk a jó utat!
Nem elég egy történet. Pedig a lényeg benne van az egy történetben is.
Kell legalább 100, hogy abból magunkra, s utunkra ismerjünk.
A BIBLIAI KALANDTÚRA mindenkinek
szól, aki jobban meg szeretné ismerni a
bibliai történeteket – s ezt együtt szeretné
megtenni gyermekével, hittanosaival, vagy
éppen egy gyermekhét résztvevőivel.
Nagyon gazdag, változatos feldolgozás,
beszélgetésre alkalmas kérdések – eredeti
bibliai történetek és üzenetet hordozó
magyarázó képek sokasága, melyeket nézegetve is el lehet mondani a Biblia
üzenetét. Mindig maga a bibliai történet kapja a legnagyobb hangsúlyt, de sok
segítséget olvashatunk a feldolgozáshoz – a könyvhöz tartozó internetes
honlapon is: www. bibliaikalandtura.com.
A BIBLIAI KALANDTÚRA– olyan válogatott 100 történet, mely végigjárja a
Biblia egészét a Mózes első könyvétől a Jelenések könyvéig – gyermekeknek
is elmesélhetően. S közben nevel, közösséget teremt, eligazít a világ
kérdéseire vonatkozóan is. S teszi ezt úgy, hogy a folyamatosságra is figyel –
miből mi lesz, kiből kivé válik egy-egy szereplő. Segít, hogy később saját
bibliaolvasásra is bátorodjanak a fiatalok.
Szeretettel ajánlom szülőknek, hitoktatóknak, gyermekistentiszteletet tartóknak, akik maguk is vállalják a
felkészülés rögös útjait, s szeretnének – egy már „bejárt
úton” haladva – átfogó bibliaismeretre vezetni gyerekeket.
Fodorné Ablonczy Margit
Megrendelhető: 1/216-5115, megrendeles@szentirasszovetseg.net
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Téli angol tábor
2014 január 31 - február 2. között került megrendezésre téli angol
tinitáborunk, melyben a szokásostól eltérően nem brit, hanem amerikai
segítségünk volt. 19 fiatal, két amerikai (és még az egyikük két lánya)
valamint három magyar önkéntes tölthetett el egy kellemes, havas, izgalmas
és tartalmas hétvégét Piliscsabán. A hétvége során tanulmányoztuk Isten és
az ember kapcsolatát, az alábbi hasonlatokon keresztül: fazekas és agyag,
pásztor és juhok, szőlőtő és szőlővesszők. Igyekeztünk megmutatni a
fiataloknak, hogy Isten vágyik a velük való kapcsolatra, illetve hogy mit
jelenthet ez a kapcsolat a számukra. Most néhány villáminterjú következik a
táborból:

Fanni
Mondanál magadról valamit?
Siklósról jöttem, 17 éves vagyok. Ez a második ilyen
táborom.
Mi tetszett eddig a leginkább?
Nagyon tetszik, hogy játékosan tanítják a Bibliát, és az is
hogy angolul tanuljuk… Még fogok jönni jópárszor!

Hanna
Mondanál magadról valamit?
Budapesten élek a VII. kerületben, 15 éves vagyok, van két
kutyám, egy nyulam és egy tengerimalacom.
Mit gondolsz a táborról? Mit tetszett eddig leginkább?
Nagyon tetszett az egész. Nehéz lenne megmondanom, mi
leginkább. Talán a második tanítás, amiben állatok voltak.

Mirtill
Mondanál magadról valamit?
Mirtill vagyok, 17 éves és Tatáról jöttem. Az ottani
református gimnáziumba járok.
Mi gondolsz a táborról?
Ez az első alkalom, hogy jöttem, de nagyon tetszik. Sok
színes program van, a résztvevők és a segítők is nagyon szimpatikusak.
Máskor is szívesen jövök.

Ricsi
Mondanál magadról valamit?
16 éves vagyok, félig magyar és félig szudáni.
Mi gondolsz a táborról?
Nagyon élveztem. Különösen a játékokat!
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Brian Jetter
Mondanál valamit magadról?
Brian a nevem, és Budapesten dolgozom, az amerikai
nagykövetségen. 38 éves vagyok, nős, és két gyermekem
van, a legidősebb 16 éves.
Hogyan kerültél bele ebbe a szolgálatba?
Már kerestem egy ideje a szolgálati lehetőségeket, amiket elvállalhatok a
három éves kirendeltségem alatt.
Mi volt eddig a legjobb rész szerinted?
Nekem leginkább a kirándulás tetszett, mert nagyon szeretek a
természetben járni, illetve a számháború, amit az erdőben játszottunk.
Nagyon élvezem azt is, hogy többet tudhatok meg a magyar kultúráról. Főleg,
ami a magyar konyhát illeti. :) Ami még nagyon jó volt: a tanítások, a péntek
esti lazulás, a bizonyságtételek a harmadik során, illetve a vasárnapi
összefoglaló.
Korábban nem vettél részt ilyen táborban. Mik voltak a benyomásaid,
illetve mit tanultál?
Sokat tanultam a gyengeségeimről és az erősségeimről. Rájöttem, hogy
az áhítataim lehetnek 5 percnél hosszabbak és tartalmasabbak, ha elég időt
töltök készüléssel és imádkozással előtte, illetve, hogy sokat segít, ha
alaposan tanulmányozom a kiscsoportos kérdéseket csoportvezetés előtt.
Végül: Isten nagyon megáldott azzal, hogy megválaszolt sok nehéz kérdést,
eszembe juttatva az Ő válaszait a sajátjaim helyett.

Középiskolás Nyelvi tábor
Szeretettel várjuk azon fiatalok jelentkezését, akik:

14-18 éves kor között vannak

Szívesen gyakorolnák az angol nyelvet anyanyelvi
segítőktől

Érdekli őket, milyen válaszokat tud adni Isten
legfontosabb kérdéseikre
Nyelvi táborainkat anyanyelvi önkéntesek segítségével tartjuk az alábbi időpontban
helyszínen: augusztus 11-15, Nagybajom
Részvételi díj: 18.000 Ft
A programról:
Biblia tanítás angolul és magyarul, kiscsoportos foglalkozás, nyelvi órák,
kézművesség, angol énekek tanulása, vetélkedők/játékok, éjszakai tábortűz
További információ: Daxner Tamás, 1/216-5115, taborok@szentirasszovetseg.net
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Olvasói levelek: Lélekfrissítő
Amikor először hallottam a Lélekfrissítőről, megörültem.
Végre egy bibliaolvasó vezérfonal kifejezetten nőknek,
nőktől! Majd elolvastam a bemutatóoldalakat, és ezt
mondtam: már megint valami, ami nem nekem, nem
egy egyedülállónak való! Az első mondatokban ugyanis
ilyesmiket olvastam: „Reggel összevesztem a
férjemmel.” „A gyerekeim szófogadatlanok voltak.”
Mégis azt gondoltam: egy esélyt megérdemel. Jó
döntés volt! A Lélekfrissítő négy éve szorosan hozzátartozik az életemhez.
Előbb olvasóként vettem kézbe, egy évvel később pedig fordítóként is. A
szerelem lassan alakult ki, de úgy tűnik, tartós!
Mi tetszik a Lélekfrissítőben?
Segít elgondolkodni Isten Igéjén, azt jobban megérteni és ez által egy kicsit
másként olvasni a Bibliát, illetve a hétköznapokban tudatosabban megélni
Isten megértett szavát.
A Lélekfrissítő révén más nézőpontból szemlélhetem Isten Igéjét, s ez segít
átlépni a saját kis világom határait.
 Szeretem
az
egyszerű,
könnyen
érthető
magyarázatokat.
 Szeretem a női gondolkodást, a hétköznapi és
nőies témákat, melyek életkortól, családi állapottól,
foglalkozástól és társadalmi helyzettől függetlenek.
 Szeretem
a magyarázatok végén olvasható
kérdéseket, mert gondolkodásra és imádságra
ösztönöznek, és egészen személyessé teszik a
magyarázatokat.
 Szeretem a találó imádságokat, mert sokszor a
saját gondolataimat fogalmazzák meg.
 Szeretem a könyvajánlókat és az olvasói leveleket, mert azt mutatják, hogy
más nőket ugyanaz érdekli, ugyanazok az örömeik és a problémáik, mint
nekem.
 Szeretem, hogy hívő pedagógusként is rendszeresen találok üzenetet, amit
a hivatásom gyakorlása közben alkalmazni tudok.
 És nem utolsósorban a Lélekfrissítő nagy előnye, hogy csak az igehelyeket
tünteti
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tünteti fel (és nem az igeszakaszt), így ki kell nyitni a Bibliát, és a Lélekfrissítő
olvasása nem helyettesítheti a Szentírásnak, Isten szavának olvasását!
A Lélekfrissítő fordítása közben is átélem Isten csodáit. A mennyei Atya
hasznomra fordítja szolgálatomat. Rendszeresen olyan szövegeket kapok
fordításra, amelyek személyesen nekem szólnak: erősítenek, vigaszt
nyújtanak, választ adnak a kérdéseimre vagy helyre tesznek, ha éppen arra
van szükségem.
Röviden és tömören: a Lélekfrissítő valóban lélekfrissítő!
Laki Zita

Angol Biblia Klub
2014 októbere óta egy új amerikai segítő vette át a Radnóti angolklub
jának vezetését. Az ő bemutatkozása következik:
A nevem Kirk Lederhaas. Mint a Szentírás Szövetség
új önkéntese, szeretnék pár mondatban bemutatkozni. Az
Egyesült Államokban születtem, 1965-ben. Gyermekként
a bibliai történetek és tanítások nagy szerepet játszottak a
lelki fejlődésemben. Az Úr akkor szólt hozzám először
személyesen, amikor hallottam egy tanítást Jézus
tökéletes életéről, és a bűnösökért hozott áldozatáról.
Meggyőzőtt arról, hogy nagy szükségem van az Ő bocsánatára, és arra, hogy
megértsem az Ő irántam való szeretetét, és hogy mit jelent Őt követni.
Az Úr vezetésére hallgatva egy keresztyén bölcsészkarra jelentkeztem,
ahol pszichológiát tanultam és a Szentírást tanulmányoztam. Az iskola
elvégzése után éveken át lelkileg sérült fiatalokkal foglalkoztam, majd az
egyetemre visszatérve pedagógiát tanultam. Egy nemzetközi oktatási
szervezet révén kerültem Magyarországra 1991-ben, mint angoltanár. 1993ban házasodtam össze magyar feleségemmel, akivel 4 gyermekünk született.
A tanítás mellett sok lehetőségem nyílik azóta is a gyerekek és a fiatalok
közötti szolgálatra.
2013 őszén kezdtem el segíteni a Radnóti gimnázium angolklubjában. Nagy
örömömre szolgált megismerni a gyerekeket, a kérdéseiket, és hogy mennyire
nyitottak az evangéliumra. A magam gyermekkori emlékei is inspirálnak, hogy
ezekkel a gyerekekkel megismertessem az Atya szeretetét, megbocsátását és
vezetését. Kérem az olvasókat, hogy imádkozzanak mindazokért, akik hasonló
szolgálatban vesznek részt ebben az országban.
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Könyvajánló
Tematikus óravázlatok
női bibliaköröknek
Tartalmuk:
 Segítség

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

 Kreatív

ötletek, tippek kézműveskedéshez

 Gondolatébresztő,

a témához kapcsolódó
keresztyén műalkotások képei és elemzéseik

Eddig megjelent:
1.
2.
3.
4.

Együtt – közösségben,
Passió, Húsvét, Pünkösd
Gyümölcsök
Karácsonyi öröm

Legújabb szám: Kezek
A tartalomból:


Áhítat: „Íme, tenyerembe véstelek be!“



Isten keze és az emberi kéz



Kezek Jézus szenvedéstörténetében



Életrajz: Florence Nightingale élete



Különleges
ünneplést!”



Kézművesség



Vizuális téma feldolgozás



Gyakorlati alkalmazások



Interjú: élet egy kézzel



Lélekfrissítő bibliaolvasó minta

alkalom:

„A

kéz—megérdemli

az

További információ honlapunkon: www.szentirasszovetseg.net.
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EGYÉB HÍREK, IMATÉMÁK

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.
Ha szeretne támogatni egy-egy résztvevőt,
kérjük, küldje adományát „jelentkezésre”
megjegyzéssel a következő számlaszámra: OTP Bank 1174200120058328. Név: Szentírás Szövetség Alapítvány

Ha szívesen támogatná egyéb szolgálatainkat is, a fenti
számlaszámon, illetve a mellékelt csekken megteheti.
Előre is nagyon köszönünk minden segítséget!
Egyéb hírek, imatémák
Még kapható az Útjelző és a Lélekfrissítő
legfrissebb száma: 2014 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:
 Nagy szükségünk van nyári tábori önkéntesek jelentkezésére, főleg július
utolsó hetére. Jó lenne, ha segítőhiány miatt nem kellene lemondani egy
tábort sem!
 A Biblia Kalandtúra terjesztéséért, hogy egyre több gyermek ismerkedjen
meg általa a Szentírás legfontosabb tanításaival.
 A Kereszt-kérdések sorozatok résztvevőiért.

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

