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Hírlevél Szentírás Szövetség 

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 
   

   „Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez 

jussunk!”(Zsolt 90,12) – írja Mózes, Isten embere, 

imádságában. Nem véletlen, hogy imádságban kéri ezt. 

Tudatában van annak, hogy a múló időnek súlya van. De 

nemcsak azért, mert minden egyes perc, ami eltelt, 

visszahozhatatlan, hanem a jövő érdekében is: hogy azokba 

a dolgokba fektessük a perceinket és ezekből óráinkat és napjainkat, amelyek 

Isten szemszögéből, vagyis az örökkévalóság szempontjából is fontosak. 

Sokat töprengek mostanában ezen. Hadd osszak meg most néhány morzsát 

abból az olvasókkal, amire Isten tanítgat a Rá jellemző türelemmel e 

témában. 

Van, amikor könyörtelennek kell lennünk önmagunkkal az önfegyelem terén, 
ha el akarjuk végezni azt, ami az Istentől kapott feladatunk.  

Egy bibliatanulmányozó könyvet fordítok mostanság, és a kitűzött célom, 

hogy minden este egy órát szánjak erre a feladatra. Csakhogy mindig 

„közbejön” valami: rákukkantok egy-két oldalra a neten (ha már úgyis be van 

kapcsolva a gép), vagy egy picit kapcsolgatok a tv csatornák között, és máris 

arra eszmélek, hogy eltelt az idő, és most sem tudtam haladni azzal, amit 

pedig szolgálatból elvállaltam. Ha ilyenkor nem tudok felállni és otthagyni azt, 

amit kell, akkor ez nem fog menni más sok, ennél nagyobb 

horderejű dologban sem. Edzeni kell magunkat ebben! 

Van, amikor a rugalmasságot kell megtanulnunk, mert épp az 
lesz a feladatunk, amiről azt gondoltuk, hogy elvon minket a 

feladatunktól.  

    Ez némileg ellentmondani látszik a fentieknek, de ez csak 

a látszat. Egyszerűen arról van szó, hogy ha valóban Istentől 

várjuk, hogy formálja időbeosztásunkat, akkor készen kell 

lennünk megengedni Neki, hogy bármikor felülírja azt!  

Az egyik este éppen belemerültem egy igei alkalomra való 

készülésbe, amikor egy barátnőm telefonált, egy számára 

nagyon fontos kérdésben. Mondhattam volna, hogy ne 

haragudj, most rosszkor hívsz, beszéljünk máskor. De 

éreztem, hogy Isten „átállította bennem a váltót”: „Én 
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bármikor meg tudom neked adni az üzenetet, de most itt van valaki, akinek 

szüksége van rád, segíts hát!” Nem vagyok könnyen „átállítható”, ha a 

fejembe veszem, hogy mit szeretnék elvégezni, ahhoz rendszerint makacsul 

ragaszkodom, de Isten azt várja, hogy legyek rugalmasabb az időmmel – így 

leszek igazán használható az Ő kezében.  

Végül: Ha Isten megkegyelmezett gyermeke vagyok, akkor legyen bennem 

irgalom saját magammal szemben (is), ha elrontom. 

Bármennyire is igyekszünk, amíg ebben a testben élünk, óhatatlan, hogy 

rontunk ezen a téren is. És ezzel bizony sokszor nehéz szembesülni – 

különösen egy szétforgácsolódott, terméketlennek tűnő nap után! Jó ilyenkor 

emlékezetni magunkat arra, hogy Isten ennek ellenére szeret bennünket, mai 

kudarcunk dacára is, és az új kezdés lehetősége mindig készen áll Nála. 
Hisz épp erről szól a kegyelem, Jézusért! Minden ellenkező sugalmazás az 

ellenségtől jön. Máig emlékszem még egyetemista koromra, amikor egy 

vizsgaidőszakban elfecsérelt nap után kétségbeesetten álltam éjfél körül a 

jegyzeteim felett, vádolva magam, hogy miért nem osztottam be jobban az 

időmet. Édesanyám, látva elkeseredésemet, bejött hozzám egy nagy pohár 

frissen facsart narancslével, ezekkel a szavakkal: „Ami volt, elmúlt, nem 

érdemes rágódnod rajta. Az a lényeg, ami eztán jön. Most koncentrálj arra, 

ami előtted van – és bízd Istenre a többit!”  

Sokféle feladat várt és vár ránk folyamatosan itt a Szentírás Szövetségnél 

is. Szeretnénk úgy szolgálni ezekben, hogy Isten egyszer elmondhassa 

nekünk is „idő-talentumunk” forgatását látva:  

Jól van, jó és hű szolgám, a kevésen hű voltál, sokat bízok rád ezután, jöjj, 

és osztozz urad örömében.” (Mt 25,21 ) 

Komlósi Erzsébet 
Alapítvány vezető 

A táborok után 
   Mindannyian nagy izgalommal vártuk az idei évet. Ismét 

saját kerettörténetet dolgoztunk ki, „A Király Lovagjai” 

címmel, ami a középkorba kalauzolt el bennünket. A 16 

táborban több mint 420 gyermek vett részt, lelkesen 

figyelve a tanítást és a jeleneteket. A kézműves 

foglalkozásokon pedig még a fiúk is szívesen részt vettek. 

Több helyről hallottuk, hogyan kerültek gyerekek közelebb Jézushoz, 

vagy fogadták el Őt Uruknak. 5 új gyülekezet is volt idén, ahol mind 

pozitív tapasztalatokat szereztek a táborainkkal kapcsolatban, így 

reménység szerint 2015-ben is folytatjuk velük a közös szolgálatot. 

 Daxner Tamás 

táborszervező munkatárs 
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Nagy Anna - Bugyi 

„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, vigadozva járuljatok színe elé!”  (Zsolt 100,2) 

   Idén nyáron először voltam a Szentírás Szövetség által 

szervezett angol táborban szolgálóként. A tábort megelőzően 

néhány héttel már meghívtak minket egy találkozóra, ahol 

ismertették velünk az idei tábor programját. Nagy 

várakozással készültem a következő hetekben, nagyon 

reménykedtem, hogy meg tudjuk majd valósítani a 

gyerekekkel azokat a jó dolgokat, amiket papíron elterveztünk.  

A hétfőn kezdődő táborba már vasárnap délután megérkeztek a segítők, 

akikkel azonnal barátságot kötöttünk, és egyből késő estig tartó megbeszélést 

tartottunk a következő hét programjairól. Napirendet készítettünk, amit 

igyekeztünk betartani, hogy minden nap mindenre jusson idő.  

Fontos szerepet kapott a tábor 

folyamán a lovagkori öltözet - 

nemcsak mint kellék a dráma-

játékban: az igazság öve, az 

üdvösség sisakja, a megigazulás 

páncélja, a Lélek kardja és a hit 

pajzsa. A gyerekek a kézműves 

foglalkozásokon nagyon élvezték 

elkészíteni ezeket, a kiscsoportos 

beszélgetéseken pedig egyre felszabadultabban beszélgettünk arról, hogy 

miért van szükségünk nekünk a mindennapokban  a „lovagi öltözetre”.  

Nagyon szerettem délutánonként - miután a gyerekek hazamentek -  

összeülni a többiekkel, hogy megbeszéljük az aznap történteket és a 

tapasztalatokat; készülni a másnapi programokra, begyakorolni a drámajáték 

következő részét. Nem is gondoltam volna, hogy bár kész programmal 

érkeztek, mégis ennyi felkészülést igényel, hogy gördülékenyen menjen a 

másnap. 

Nagyon hálás vagyok Istennek azért, hogy átélhettem, milyen gyerekek 

között szolgálni. Jó volt látni, hogy mennyire nyitottak, befogadóak. Bár 

fizikailag elfáradtam a tábor végére, mégis úgy érzem, hogy lelkileg sokkal 

többet kaptam – szolgálóktól, gyerekektől egyaránt - mint amennyit én adtam. 



 

 4 - Hírlevél NYÁRI TÁBOROK 2014 ősz 

Angol szemmel 

Jenny Clemence 
   Mire feleszméltem, már fel is iratkoztam egy két hetes 

magyarországi szolgálatra. Nem voltam biztos benne, mire is 

számítsak, de mivel már több Szentírás Szövetséges 

(Scripture Union) táborban vettem részt résztvevőként 

Angliában, illetve már segítettem hasonló táborokban 

Romániában, úgy gondoltam, hasonló lesz ez is, persze más 

kulturális környezetben.  

   Izgatottan érkeztem meg, és egy gyönyörű országot találtam. Olyan helyiek 

vettek körül, akiknek legnagyobb vágya volt, hogy megosszák Jézus Krisztus  

örömhírét másokkal. A csodás közösség emlékeztetett rá, hogy Isten 

kegyelmének és szabadságának, illetve az élő és cselekvő Úrral való 

kapcsolat lehetőségének a jó híre átível határokon és kultúrákon. Úgy 

jöhettem haza, hogy megerősödtem abban, Isten Igéjét kell hirdetnem, bárhol 

is vagyok. 

    A csapatunkat egyértelműen Isten rakta 

össze: különböző emberek, különböző 

képességekkel, akik mégis egyek az 

evangélium által. A táborban jutott idő a 

Biblia tanításra, játékokra, kézműves 

foglalkozásokra, dráma-játékra, éneklés-

re, angol órákra. Felvettük lelki (és 

karton) páncélzatunkat, és nagyon sok 

örömteli pillanatban volt részünk! 

 

   A gyerekek nagyszerűek voltak, és örömmel vetették bele magukat a „Király 

Lovagjai” témába. A hét tele volt kihívásokkal, fárasztó és új volt számomra, 

mégis Isten áldását tapasztaltam meg. 

Megtiszteltetés volt szolgálni az Urat a 

magyar és angol csapattal együtt, és 

látni a lelkesedésüket a misszió iránt. 

Amikor elfáradtunk és kifogytunk az 

ötletekből, Ő gondoskodott rólunk, 

megválaszolta imáinkat, bátorított és erőt 

adott nekünk a folytatáshoz. Imádkozom 

azért, hogy Isten folytassa az Ő munkáját 

a gyerekekben és felnőttekben egyaránt, akik hallották az evangéliumot ezen 

a nyáron. 
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Katherine Aiken 
   19 éves vagyok, és Észak-Írországból jöttem. Most kezdtem 

meg a tanulmányaimat a belfasti orvosi egyetemen. 

 

   Sok területen szereztem új tapasztalatokat magyarországi 

szolgálatom alatt. Sosem jártam még itt, sosem voltam még 

külföldön valamelyik szülőm nélkül, és nem is szolgáltam még 

idegen országban. Mégis nagyon jó volt minden! A megérkezésemkor az első 

dolog, ami meglepett a meleg volt! Otthon a legmelegebb, ami előfordul 

nyáron kb. 22 fok, így nagyon örültem a változásnak! Vasárnap Anna, a 

táborvezetőnk eljött értem és a külföldi csapat többi tagjáért: Sheenagh-ért és 

Danny-ért.  

   Együtt utaztunk Fehérgyarmatra, ahol a 

lelkész felesége várt minket. Innen elvitt 

minket az iskolába, ahol a szállásunk volt, 

és itt találkoztunk a csapat többi magyar 

tagjával: Tímeával és Gyulával. Ezután 

elmerültünk a tervezgetésben, imádságban, 

és izgatottan várva a táborkezdést. Az 

otthoni napközis táborokkal ellentétben, ahol 

az ilyen programok 2-3 órásak, az egész-

napos program elsőre nagyon fárasztó volt, 

de egyben nagyon jó lehetőséget adott a gyerekek megismerésére is. Én 

tanítottam a kezdő angol csoportot, ami hat gyermekből állt, és Anna segített 

a fordításban.  

   A nap egyik legélvezetesebb programja a 

drámajáték volt, amibe – a magyar segítők 

kis létszáma miatt – nekem és a testvérem-

nek is be kellett szállnunk, kiejtésünkkel 

nevettetve meg a gyerekeket. Minden nap 

igyekeztem megtanulni a magyar igeverset, 

és másnap nagyon sokat nevettünk azon, 

ahogy én javítgattam a gyerekek angol 

kiejtését, ők pedig az én magyaromat! 

   Nagyon hálás vagyok Istennek ezért a csodálatos hétért. Az Úr 

megválaszolta rengeteg imádságunkat:  a csapat nagyszerűen szolgált 

együtt, a tinik elég jól beszéltek angolul ahhoz, hogy lehetett több értékes 

beszélgetésünk, Isten Igéjét hirdethettük a gyerekeknek és a lelkipásztor  

feleségével rengeteget segített nekünk. Köszönöm, hogy eljöhettem ebbe a 

csodaszép országba! 
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Tinitábor Nagybajomban 
A nagybajomi tinitábort a Szentírás Szövetség és az Acorncamps alapítvány 

idén is a helyi református gyülekezettel együtt szervezte. 15 fiatal vett részt a 

táborban, egy részük a faluból, más részük az ország különböző pontjairól 

érkezett. Isten nagy dolgokat vitt véghez a táborban a fiatalok életében, erről 

szól az angol csapat egyik tagjának, Holly Newbould-nak a beszámolója is: 

   „A tábor első napján elkezdtem beszélgetni az 

egyik lánnyal, Roxival, amíg az egyik ismerkedős 

játék közben vártunk a sorunkra. Jól beszélt 

angolul, és már az első napok alatt egyre jobban 

megnyílt, ahogy az életről, családról, barátokról 

és Istenről beszélgettünk. Egyik beszélge-

tésünkben Roxi határozottan kijelentette, hogy 

nem hisz Istenben, nem akar semmit tőle, és 

azért jött a táborba, hogy angolul, és nem azért, hogy Istenről tanuljon. Azt 

mondta, a tudományban hisz és az ősrobbanásban, és úgy gondolja, ezek 

bizonyítékok arra, hogy Isten nem létezik. 

A hét folyamán sokat imádkoztunk azért, hogy Isten változtassa meg Roxi 

szívét, és a halálból életre mentse meg őt. A bibliai tanításról szóló kiscsoportos 

beszélgetések során Roxi csendes volt, de feszülten figyelt. Úgy tűnt, Isten talán 

megválaszolja az imáinkat. A tábor végén a közös kiscsoportos beszélgetések 

során Roxi elmondta, hogy elkezdett bízni Istenben, és hogy Jézust szeretné 

követni! Lenyűgöző volt látni azt a változást, amit Isten a szívében elvégzett, 

ahogyan megismerte Jézust.” 

Hálásak vagyunk Istennek, amiért megmutatta Önmagát a táborban a 

fiataloknak és a szolgálóknak is! 

Téli angol tábor középiskolásoknak 
Szeretettel várjuk azoknak a fiatalok jelentkezését, akik: 

 13-18 éves kor között vannak 

 Szívesen gyakorolnák az angol nyelvet 

anyanyelvi  segítőktől 

 Szeretnék Istent jobban megismerni 

Időpont: 2015 január 23-25 

Részvételi díj: 9000 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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A Budapest - 
Rákoskeresztúri 

Református Gyülekezetben 
A formát tekintve hasonlóan teltek az esték: kedves köszöntés, bevezető 

előadások, egyre őszintébbé váló csoportbeszélgetések, énektanulás 

gitárkísérettel - mindez meghitt hangulatú, terített asztal mellett. Az esték 

során egyre inkább megértettük, hogy ki volt Jézus: a Megváltó, az Isten Fia, 

aki „elhagyta a királyi trónust egy időre, a mennyei dicsőséget, megüresítette 

önmagát értünk, emberi formát öltött, és alázatos volt mindhalálig, a 

kereszthalálig.” 

A sorozat célja a keresztyén hit 

alapjainak megismerése, az egymás felé 

fordulás, a szeretetközösség megélése 

volt. Közben ismerkedtünk a Bibliával, a 

gyülekezettel, de önmagunkkal is. Olyan 

sok helyről jöttünk, sokféle kérdéssel és 

kétellyel, félelmekkel vegyes kíváncsi-

sággal, megtört élettel szívünk mélyén… 

de jönni kellett, valami vonzott ide. 
 

Eleinte még bátortalan asztali imádságok hangzottak étkezés előtt, de a 

vége felé már nemcsak asztalközösségben, de imaközösségben is voltunk 

egymással, az új barátokkal.  

Az utolsó alkalmon már fel is bátorodtak egyesek, hogy a nagy plénum 

előtt mondják el, amit meg kellett osztaniuk: 
 

„ Már nem félek Istentől, emberközelbe került. Magamtól félek,hogy méltó 

leszek-e hozzá. Kinyílt egy világ előttem, amit eddig nem ismertem.” 

„Istennek nem megfelelni kell. Nincs szükség vitatkozásra. Egy Istennel 

való tudatos kapcsolatban egyszerűen Neki kell elmondani, ami fáj, és Ő 

megmutatja a helyes utat.” 

„Nem akarok megfelelni többé embereknek, a családomnak sem. Vállalom 

a hitemet.” 

„Konfirmációra  készülök, a kurzus alatt megerősítést nyertem.” 

„Irigylem azokat, akik már előrébb járnak a hitben. Minden alkalommal 

fáradtan érkeztem ide, de most gyönyörű lélekkel távozom és keresem az 

utamat.” 

Babosné Margit  
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Székesfehérvár - Budai úti Református gyülekezet 

A székesfehérvári, Budai úti gyülekezetben 
szerda esténként egy 15-25 fős kis közösség 
gyűlik össze, amelynek egy kis vacsora és 
ismerkedés után Berze János lelkész tart elő-
adást a valódi hit és keresztyén élet gyakorlati 
megéléséről. Az előadások nagyon gazdagok és 
jó hangulatúak, általuk a hit értékeit fedezzük fel 
hétről hétre. 

A Kereszt-kérdések előadások után kisebb csoportokban beszéljük meg a 
hallottakat. Ezek a beszélgetések mindig bizonyságtételekkel és egyéni 
történetekkel fűszerezettek. A kezünkben tartott kavicsokból így lesznek 
drágakövek a szívünkben. 

A kis közösség mindig új tagokkal gazdagodik, amint mások is ellátogatnak 
a sorozatra, így még színesebb a gyakorlati átélése az ismereteknek. 
Leginkább a sorozaton már részt vettek élményei vonzhatnak új hívőket és hit 
iránt érdeklődőket a közösségbe. Én mindig úgy éreztem, lelkileg feltöltve 
megyek haza innen.  Nemes Kálmán - résztvevő  

Kereszt-kérdések Mikro a konfirmációs felkészülésben 

Amikor a Kereszt-kérdések evangélizációs sorozat anyaga 
megjelent, egy „tesztsorozat” után belevágtunk abba, hogy e 
tanfolyam segítségével végezzük gyülekezetünk evangé-
lizációját. Mivel a tapasztalataink kedvezőek voltak, 
érdeklődéssel vettem a kezembe az ifjúság számára 
átdolgozott változatot. Bevallom, kezdetben nem nagyon 

tudam vele mit kezdeni, mivel nem igazán tudtam elhelyezni az ifjúsági 
munkában, így aztán félre is tettem. Egy idő után újra a kezembe akadt, 
éppen a konfirmációi tanfolyam szervezésének idején, és elgondolkoztam 
azon, hogy nem lehetne-e ezt az evangélizáló sorozatot valamiképpen 
beágyazni a konfirmációi felkészülésbe. Ekkor tüzetesebben újra 
tanulmányoztam az anyagot, és arra a megállapításra jutottam, hogy egy 
kétéves előkészítő tanfolyam első tanítási egységének kiváló anyaga lehet, 
hiszen egyből Jézus személye kerül benne a középpontba. 

Két éve már (idén harmadszor) a Kereszt-kérdések Mikro anyagával 
kezdjük meg az ifjakkal a konfirmációi felkészülést. Ez nemcsak arra ad jó 
lehetőséget, hogy Jézust már rögtön az elején lényegre törően 
megismertessük velük, hanem az anyag felépítéséből adódóan abban is 
segít, hogy az ifjakat jobban megismerjük. Végül pedig, ami a tanfolyam 
anyaga mellett még meggyőzött a Kereszt-kérdések Mikro használata mellett 
az, hogy az ifjak többségében szeretik és örömüket lelik a foglalkozásokban: 
Márpedig ez kell ahhoz, hogy közel kerüljön a szívükhöz az evangélium! 

Gyimóthy Zsolt - gyáli református lelkipásztor 
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A Kereszt-kérdések folytatása:  

A Tanítványság Kérdései  

(Discipleship Explored) 

Ez a nyolc hetes sorozat a Kereszt-kérdések folytatá-

sának íródott. A Tanítványság Kérdései célja, hogy egy 

lépéssel tovább segítse a résztvevőket, hogy még 

mélyebben megérthessék, mit is jelent Jézust követni, 

vagyis a tanítványának lenni. 

Ez a bibliatanulmányozó sorozat más, mint a legtöbb friss keresztyéneknek 

szánt segédanyag, melyek sokszor arra fókuszálnak, hogy megvilágítsák 

Krisztus követésének valamelyik elemét és annak jelentőségét, mint az 

imádkozás, bibliaolvasás, gyülekezeti részvétel, stb. A Tanítványság Kérdései 

Pál Filippibeliekhez írt levelének részletes tanulmányozására épül, melyet 

olyan hívőknek írt, akik nem sokkal korábban vágtak bele a keresztyén életbe. 

A nyolc hetes bibliatanulmányozás alatt a csoport lépésről lépésre végigveszi 

a levelet, tanulva az első hívők példájából és a velük megosztott 

igazságokból. Az így kapott üzenet össze sem hasonlítható egy egyszerű 

használati utasítással a keresztyén életről. A sorozat szembesíti a csoport 

tagjait azzal, hogy olykor elkerülhetetlen a hitünkért vállalt szenvedés; segít 

átérezni annak fontosságát, hogy óvakodjanak a hamis tanítóktól; illetve 

elvezeti őket az igazi megelégedettség titkára. 

A sorozat felépítése: 

 Első hét: Honnan tudhatom biztosan, hogy tényleg keresztyén vagyok? 

Filippi 1,1-11 

 Második hét: Miért élek? Filippi 1,12-26 

 Harmadik hét: Együtt Krisztusért? Filippi 1,27-2,11 

 Negyedik hét: Hogyan éljek Krisztusért? Filippi 2,5-18 

 Ötödik hét: Lehetek elég jó Istennek? Filippi 3,1-9 

 Hatodik hét: Hogyan ismerhetem meg jobban Krisztust? Filippi 3,10-4,1 

 Hetedik hét: Hogyan örülhetek Krisztusban? Filippi 4,2-9 

 Nyolcadik hét: Hogyan lehetek elégedett Krisztusban? Filippi 4,10-23 

 Ráadás: Követendő példa? Filippi 2,19-30 

Várható megjelenés: 2015 Február 
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Angol Biblia Klub – ELTE-Radnóti 

Általános iskola 
Kirk Lederhaas: 

Isten kegyelméből három új diákunk van 

(a harmadikos Lilla, az elsős húga Júlia, 

illetve az elsős Huba) ebben az 

iskolaévben, akikkel megoszthatjuk az 

evangélium üzenetét. Szeptember közepén 

indítottuk el a klubot, és hetente találkozunk 

45 perc erejéig, amit mindig egy rövid 

beszélgetéssel kezdünk az elmúlt hétről. 

Ezt valamilyen angolozós játék követi, ami után asztalhoz ülve gyakoroljuk a 

játék során vett szavakat, majd a bibliai tanítás jön angolul, fordítással, végül 

pedig a kapcsolódó kérdések megbeszélése. Zárásként imádkozunk, hogy 

Isten munkálkodjon az életünkben az Ő akarata szerint. Kérjük az 

imatámogatást, hogy ezek a gyerekek, akiket az Atya most ránk bízott, 

szolgálatunk által megismerjék az Úr szeretetét és igazságát, és megnyissák a 

szívüket Jézus hívására.  
 

Az új magyar segítő, Kristály Sarolta bemutatkozása: 

   Kristály Saci vagyok, egy hívő, mosolygós, gyermek-

szerető lány. 22 éve a szüleim gyermeke, 6 éve pedig 

Istené is. A gyerekekkel már egész fiatal korom óta 

könnyen megtalálom a közös hangot, a gyülekezetemben 

is többnyire a gyerekmunkában szolgálok. 

   A klubban való szolgálatot úgy kezdtem, hogy rengeteg 

szabad időm volt, amit szerettem volna kitölteni valamivel.    

A klub jó lehetőségnek kínálkozott, mind a gyerekek közötti szolgálat, mind 

pedig az angoltudásom szinten tartása céljából. 

A gyerekek nagyon nyitottak és érdeklődőek, rendszeresen kérdeznek is az 

elhangzottakkal kapcsolatban. 

Nekem személyesen a Kirkből sugárzó szeretet és békesség adja a 

legtöbbet. Nagyon jó hallgatni, ahogy Istenről beszél, és a már jól ismert, és 

ezért unalmasnak vélt történeteket is új megvilágításba tudja helyezni a 

számomra. 



 

 

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:  

Együtt – közösségben; Passió, Húsvét, Pünkösd; 

Gyümölcsök; Karácsonyi öröm; Kezek.  

A legújabb szám: Megbocsátás 

Önkéntes gyülekezeti képviselőket keresünk!!! 

Várjuk olyan olvasóink jelentkezését, akik szívesen szolgálnának azzal, 

hogy gyülekezetükben, baráti és ismeretségi körükben rendszeresen 

személyesen ajánlják, és terjesztik a Szentírás Szövetség kiadványait. 

Olyan támogatókat keresünk, akik szívügyüknek tekintik, hogy minél több 

ember megismerje kiadványainkat, és ezeken keresztül is eljuthasson 

hozzájuk Isten Igéje. 

Kérjük, hogy az érdeklődők jelentkezésüket 2014. december 15-ig jelezzék 

nekünk e-mail-ben vagy levélben, megadva e-mail és telefon 

elérhetőségüket, levelezési címüket, illetve, hogy melyik gyülekezetnél 

vállalnák a Szentírás Szövetség ilyen önkéntes képviseletét. 

E szolgálatért köszönetképpen egy ingyenes Lélekfrissítő, vagy Útjelző 

előfizetéssel ajándékozzuk meg kedves gyülekezeti képviselőinket, illetve a 

későbbiek folyamán további kedvezményeket nyújtunk az együttműködés 

ideje alatt. 

További részleteket megtudhatnak, illetve jelentkezésüket várjuk az 

alábbi címen: e-mail:  iroda@szentirasszovetseg.net, telefon: 06-1-216-5115 
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Egyéb hírek, imatémák 

 Még kapható az Útjelző és a Lélekfrissítő 

legfrissebb száma: 2014 október - december! 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 Bibliai Kalantúra kiadvány terjesztéséért 

 A Tanítványság Kérdései sorozat elkészüléséért, illetve hogy sokan 
váljanak majd általa Jézus elkötelezett követőivé 

 A téli angol középiskolás táborért 

 A folyamatban lévő Kereszt-kérdések sorozat résztvevőiért 
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Szentírás Szövetség  Irodánk és levelezési címünk 1091 Budapest, Kálvin tér 8. 

 Tel/Fax: (06-1) 216-5115 

 E-mail: iroda@szentirasszovetseg.net 

 Honlap:  www.szentirasszovetseg.net 

 Bankszámlaszám:  11742001-20058328  

Idén december 5-én és 6.-án 

kerül megrendezésre a Keresz-

tyén Karácsonyi Könyvvásár a 

Lónyay gimnáziumban. Az 

eseményen mi is ott leszünk, 

kiadványainkkal.  

Kérjük, keresse standunkat!  

A vásáron várható újdonságok: 

 Útjelző 2015/1 

 Női Bibliakör anyag: Megbocsátás 

 Lélekfrissítő 2015/1 

A vásár ideje alatt minden 

termékünk árából 20% 

kedvezményt adunk! 


