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Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Egy ismerősömmel a minap egészségi problémájáról
beszélgettünk. Sok különböző betegsége hátterében egyetlen
gond állt: bizonyos ásványi anyagokat képtelen volt felvenni a
szervezete. Szedett ő mindenféle multivitamint és étrendkiegészítőt, teste mégis úgy üzemelt, mintha alultáplált lett
volna, és különböző hiánybetegségeket produkált. Örült, hogy
legalább most végre eljutott addig, hogy megállapították bajai
okát, ezt a felszívódási problémát.
Mindezt hallva, eltűnődtem azon a különös párhuzamon, ami testi és lelki
életünk között van sokszor. Igét olvasunk, Igét hallgatunk, bibliakörbe járunk,
igemagyarázatokat böngészünk, nyomtatott formában vagy a neten. A kérdés
csak az, hogy mennyi „szívódik fel” belőle? Mennyiből lesz napi szinten
életváltozás, megújult látásmód, konkrét cselekedet? Vagy csak „átfolyik” rajtunk
az üzenet, s bár talán örülünk neki – de jó gondolat, ez pont nekem szól! –
mégis rohanunk tovább, mintha mi sem történt volna. Ami engem illet… talált,
süllyed!
Persze kézenfekvő lenne azzal védekezni, hogy legtöbben túlzottan
ingergazdag világban élünk. Információözön áraszt el bennünket,
mindenhonnan ömlik ránk a hír, és igen, Isten Szavának ebben a helyzetben
kellene helyet találnia nálunk. Befogadni még befogadjuk, de arra már nem
marad erőnk, hogy a gyakorlatba is átültessük, amit megértettünk. De ha így
van, ez baj. És megvan a következménye: jönnek a
életünkben, a lelki alultápláltság. Így is
Tartalom „hiánybetegségek”
mondhatnánk: amikor valaki az éléskamrában hal éhen. De ne
Bevezető
higgyük, hogy ez speciálisan 21. századi probléma. Jakab
Nyári táborok
apostol csaknem kétezer évvel ezelőtt így ír: „Legyetek az
igének cselekvői, ne csupán hallgatói, hogy be ne csapjátok
Kereszt-kérdések
magatokat.”(Jak 1,22) Mivel csaphatjuk be magunkat? Valahogy
A tanítványság
így: ma is bevettem a napi adag „multivitamint” – olvastam/
kérdései
hallgattam Igét, akkor minden rendben. Pedig ha nem szívódik
Téli angol tábor
fel, azaz ha nem válik tetté, nem érlel konkrét változást, akkor
Kurátorok
akár ha nem is éltem volna vele…
bemutatkozása
Jakab így folytatja: „Mert ha valaki csak hallgatója az
Könyvajánló
igének, de nem cselekszi, olyan, mint az az ember, aki a
Imatémák
tükörben nézi meg az arcát. Megnézi ugyan magát, de elmegy,
és nyomban elfelejti, hogy milyen volt”(Jak 1,23-24). És ez
duplán baj. Mert nemcsak mi maradunk erőtlenek és gyengék
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az Igével való foglalkozás dacára is, hanem megváltozott életünk
bizonyságtételét sem láthatják a körülöttünk élők. Pedig Isten boldog
gyermekeire óriási szükség van ma is ebben a világban. Merthogy Jakab azt
írja, ha valaki Isten Igéjének „nem feledékeny hallgatója, hanem tevékeny
megvalósítója, azt boldoggá teszi cselekedete” (Jak 1,25).
Szóval, mit is olvastál ma reggel…?
Szeretettel és áldással,
Komlósi Erzsébet
Alapítvány vezető

Az idei táborokról
Idén először fordul elő az a kivételes alkalom, hogy újra fel
fogunk használni egy korábbi anyagot. Igen, már tényleg ilyen
régóta szervezünk táborokat, hogy már „kinőttük” egy általános
iskola időkeretét! (Akik először jöttek a táborainkba, lassan már a
gyerekeiket küldik!) A kiválasztott program, a Kincskeresők
(Treasure Seekers) egy igazi kicsvadászatra hív, csak éppen nem
mulandó arany vagy drágaságok után fogunk kutatni, hanem
örökkévaló kincsek után. Reménységünk és imádságunk, hogy
a gyerekeket segíteni fogja ez a téma abban, hogy megértsék
milyen kincset adott nekünk Jézusban az Úr, és tudjanak erre
az ajándékra őszinte szívvel igent mondani!
Daxner Tamás - Táborszervező munkatárs
Nyelvi táboraink 2015 nyarán.
Napközis Gyermektáborok:





Július 6–10: Fehérgyarmat, Mezőberény, Arnót
Július 13–17: Siklós, Sarkad. Érsekcsanád, Nagytarcsa
Július 20–24: Bénye, Bp-Kőbánya
Július 27– 31: Vésztő (angol-német), Tatabánya-Bánhida, Külső-Kelenföld

Középiskolás tábor:
 Július 27-31 Nagybajom (bentlakásos)

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 balatonalmádi református gyülekezetben
Január 27. és március 31. között tartottuk a Balatonalmádi Gyülekezetben
az első Kereszt-kérdések sorozatot. Nagy érdeklődéssel vártuk az előttünk
álló, intenzívnek mutatkozó tíz hetet. A sorozat célkitűzése az volt, hogy
együtt dolgozzuk fel Márk evangéliumát, egy újszerű formában.
Az alkalmakat kedd esténként
tartottuk. Egy lelkes segítő
csapat a kezdési időpont előtt
másfél órával már összegyűlt a
gyülekezeti teremben, hogy
vacsorát készítsen a résztvevők
számára. A kezdés előtt pedig a
vezetők, segítők imaközösségé
-re került sor.
A vacsora elfogyasztása után
kiscsoportokban beszéltük meg
az előző hét során felmerült kérdéseinket, majd újra összegyűltünk az
előadásra, amelyet lelkipásztorunk, Steinbach József püspök úr tartott. Az
izgalmas, diákon is kivetített előadások arról szóltak, hogy ki Jézus Krisztus;
miért jött; mit tett értünk; mit jelent a kegyelem; mit jelent keresztyénnek
lenni; mit jelent Krisztus útján járni; és végül, milyen döntéseket kell
meghoznunk ezen az úton. Az előadás után újra kiscsoportokra oszlottunk, és
a sorozathoz tartozó munkafüzet kérdései mentén megbeszéltük az
előadáson elhangzottakat. A három csoportot Forrai Beatrix, Farkas Gergely
és Steinbach József református lelkészek vezették. Élénk, jóhangulatú
beszélgetések alakultak ki a csoportokban, ahol őszintén feltehettük
kérdéseinket, megoszthattuk tapasztalatainkat. A sorozat közepén egy
csendesnapot is tartottunk, ahol a református keresztyén élet gyakorlati
megnyilvánulásairól hallhattunk előadásokat, és közös ebéden is részt
vettünk.
A tíz hét alatt előrébb jutottunk hitünkben, választ találtunk kérdéseinkre,
sokakban felbuzdult a vágy a Biblia rendszeresebb olvasására, átélhettük a
közös szolgálat örömét, jobban megismerhettük egymást is, így nagyon
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sajnáltuk, amikor vége lett a sorozatnak. De várjuk a folytatást a bibliaórákon
és a következő Kereszt-kérdéseken!
Hálásak vagyunk az Úrnak, hogy lehetővé tette számunkra a részvételt ezen
a tíz hetes sorozaton, hálásak vagyunk csoportvezetőinknek az előadásokért
és csoportbeszélgetésekért, és hálásak vagyunk egymásért!
Szabó Beatrix

Kereszt-kérdések
a felsőörsi református gyülekezetben
Nagyon örültem, amikor a
kezembe kaptam a Keresztkérdések című sorozat szórólapját,
ugyanis a Biblia olvasása közben
sokszor nem igazán tudtam
értelmezni a leírtakat. Igen nagy
érdeklődéssel és kíváncsisággal
jelentem meg az első csütörtöki
estén a Felsőörsi Református
Egyházközség közösségi Házában. Miután mindannyian bemutatkoztunk
egymásnak, Kántorné Pólus Ibolya lelkésznő elmondta a sorozat
menetrendjét, a 3 fő kérdést, amelyre a sorozat épül, valamint, hogy Márk
evangéliumának elolvasásával fogjuk keresni a kérdésekre a válaszokat.
Szinte észre sem vettük, az idő olyan gyorsan elrepült! Ahogy haladtunk előre
az evangélium olvasásával és értelmezésével, mindig jobban vártam a
csütörtök estéket. A találkozások után egyre könnyebb léptekkel ballagtam
hazafelé, átgondolva a hallottakat. Amikor csak lehetőségem volt rá,
lapozgattam a Bibliát, válaszokat keresve a kérdéseimre. A nyitva maradt
kérdéseket a következő alkalommal megbeszéltük. A sok új információ mellett
a többiekkel való találkozás is egyre fontosabb lett a számomra. Ezért, az
addigi (csak) otthoni imádkozás mellett, úgy érzem, hogy most már
szükségem van a közösségre, az istentiszteleten való részvételre.
A sorozat utolsó találkozása kicsit érzékenyre sikerült mindannyiónk számára,
hiszen az együtt töltött idő összekovácsolt bennünket. Szeretet-teljes ölelés
után köszöntünk el egymástól. Boldog vagyok, hogy részt vehettem a
sorozaton, mert lélekben gazdagabbnak érzem magam. Köszönöm az Úrnak,
a szervezőknek és a közösségnek.
Kissné Fodor Judit
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Kereszt-kérdések Ifi
A nagysápi misszióban
Egy keresztyén könyvesbolton, majd az Interneten keresztül
találtam rá a Szentírás Szövetség által lefordított KeresztKérdések könyvre és az ahhoz tartozó sorozat könyveihez
(vezetői könyv, munkafüzet stb.) A könyv elolvasása után
azon gondolkoztam, hogy ezt jó lenne mindenképp
továbbadni másoknak is, így személyes beszélgetések
során sok olyan ismerősömnek adtam belőle példányokat,
akik még nem ismerték a keresztyénség lényegét vagy sosem hallottak még
az evangéliumról. Nagyon tetszett a könyv egyszerű, logikus és könnyen
érthető nyelvezete és ahogyan összefoglalja a keresztyénség legfontosabb
üzenetét, ezért lelkesen ajánlottam sokaknak. Később támadt az az ötletem,
hogy akár elindíthatnék egy Kereszt-Kérdések Mikro (ez a fiatalok számára
készített változat) sorozatot a fiatalok között Nagysápon, ahol lassan már 2
éve szolgálok. A sorozathoz tartozó vezetői könyv nagy segítséget nyújtott
ahhoz, hogy megtervezzem és vezessem a hét héten át tartó alkalmakat.
6-8 fiatal vett részt a sorozaton, többnyire lelkesen és örömmel jöttek
minden héten. Általában egy asztal körül ülve beszéltük át a kérdéseket,
néztük meg a Keresz-Kérdések videókat, imádkoztunk és játszottunk. Mivel
mi már jól ismertük a fiatalokat, ezért inkább családias jelleggel vettük végig
az anyagot.
Nagyon értékelem és hálás vagyok ezért a jól megtervezett sorozatért,
mert nagyszerű eszköz ahhoz, hogy evangelizáljunk vele, és az elveszetteket
Krisztushoz vezessünk általa. Őszintén bátorítok minden testvért
Krisztusban, hogy éljen ezzel a nagyszerű eszközzel, olvassa el a KeresztKérdések könyvet először, majd imádságos szívvel keresse az alkalmakat,
hogyan használhatná a könyvet vagy a sorozatot személyes és csoportos
evangelizálások alkalmával.
Csiha Márton
Baptista Belmisszió
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A tanítványság kérdései
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.

(Discipleship Explored)
Sokan várják már ezt a folytatást - dolgozunk is
gőzerővel rajta, de sajnos késünk vele egy kicsit. Ha
Isten segít, nyárra lesz készen, így lesz alkalom arra,
hogy akik ősszel szeretnék indítani a sorozatot, még
előtte átnézhessék.
A nyolc hetes sorozat a Kereszt-kérdések folytatásának
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 sorozat felépítése:
 Első hét: Honnan tudhatom biztosan, hogy valóban keresztyén vagyok?
Filippi 1,1-11


Második hét: Mi az életem célja? 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-e elég jó Istennek? Filippi 3,1-9



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



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



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



Ráadás: Követendő példák Filippi 2,19-30

Kereszt-kérdések honlap - készülőben!
Ideje volt már, hogy a Kereszt-kérdések önálló felületet kapjon! Reményeink
szerint ez az oldal információival, letölthető anyagaival, ötleteivel valós
segítséget nyújt majd a felnőtt, az ifjúsági vagy éppen A tanítványság
kérdései sorozatok szervezéséhez, meghirdetéséhez.

..
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Téli angol tábor
Az idei téli tábor ismét a Szentírás Szövetség és az Acorncamps
közös szervezésében került megrendezésre Piliscsabán január 23-25
között. 14 tini és hét segítő vágott neki az útnak, mely során
megismerkedtünk Onézimosz történetével, annak tanulságaival, és
persze sok örömben és vidámságban is volt részünk.
Most az egyik segítő, Anna Read beszámolója következik:
Teljesen új élmény volt számomra, hogy tagja lehettem egy
olyan szolgáló csapatnak, ami 2 britből, 3 magyarból és két
amerikaiból állt. A társaság több mint fele itt találkozott először!
A kipakolás és az egyéb előkészületek után együtt fogadtuk a
fiatalokat, akinek nagy része Budapestről érkezett. A tábor idei
fókusza a tanitványság volt: Kirk Lederhaas vezetésével
megismerkedtünk Onézimusz személyével (a Filemonhoz írt levélből). Jó
lehetőséget adott ez a levél arra, hogy közelebb kerüljön hozzánk a
Szentlélek munkája, ahogy megtérésre vezeti az embereket, illetve azok a
változások, amiket megtérésünk után munkál ki bennünk. Mindemellett
elgondolkozhattunk annak azon is, milyen következményei vannak életünkre
nézve annak, hogy Isten képmására teremtettünk.
Jó volt látni a vasárnapi visszajelzések - szinte már szokásos –
őszinteségét és nyíltságát. Bátorító volt hallani az idősebbek
bizonyságtételeit, ahogy megnyíltak mindannyiunk előtt.
Természetesen a mókázás és az öröm is nagy szerepet kapott a hétvége
során! Noha a ping-pong bajnokság rendkívül szoros fináléja természetesen
sok feszültséggel járt, a búcsúzáskor rendezett „spontán” hógolyócsata
sikerrel oldotta ezt fel.
Demjén Klaudia (résztvevő)
Mit lehet rólad tudni?
17 éves vagyok, műszaki szakközépiskolában informatikát
tanulok.
Hogy érezted magad a táborban?
Olyan volt, mint egy lélegzetnyi "friss levegő", ami kicsit kimozdított a
monoton mindennapokból.
Nem első alkalommal jöttél. Miért volt neked fontos, hogy itt legyél?
Miben volt más esetleg az idei tábor?
Minden eddigi tábort élveztem, ezért természetesnek tűnt, hogy az idén is
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részt vegyek. A tábor szerkezeti felépítése általában hasonló, ami jó, mert a
rá jellemző programok teszik egyedivé, a témák és a mondanivaló azonban
évről-évre változik. Segít az elmélyedésben, hogy mindig újabb és újabb
részletet értsünk meg a „nagy egészből" közösen.
Miért ajánlanád másoknak, hogy ők is jöjjenek?
Jó a közösség, szuperek a programok, és közelebb kerülhetsz Istenhez;
ráadásul mindeközben gyakorolhatod az angolt! Én el sem tudok képzelni
jobbat! :)
Kaptál valamilyen üzenetet a héten?
Azt, hogy Ő mindig tudja, hogy mi számunkra a legjobb és szükséges, még
akkor is, ha az, amit elvár tőlünk, kellemetlen vagy fájdalmas. Isten tudja a
tutit és velünk van minden helyzetben.
Mi volt a kedvenc programod/élményed a
tábor alatt?
Pampering (kényeztetés), mi más? :) Valójában én a kiscsoportos beszélgetéseket
élveztem a legjobban.
„Megértettem, hogy az életben nem a külső, a

siker, vagy akár a kapcsolatok a
legfontosabbak, hanem Jézus” Egy résztvevő

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
Időpont: július 27-31
Helyszín: Nagybajom, református gyülekezet
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 és jelentkezés:
Daxner Tamás, 1/216-5115,
taborok@szentirasszovetseg.net
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Új kurátorok bemutatkozása
A múlt év végén tisztújításra került sor a Szentírás Szövetségben. Az elnöki
feladatokat Missura Tibor ny. ev. lelkipásztor vette át az e feladatokat sok
éven át hűséggel végző Barátossy Jenőtől. E mellett három új kuratóriumi tag
megbízására is sor került. Most kettőjük bemutatkozása következik.

Dr. Bárdi Árpád
Újpesten születtem és élek azóta is. Egy nagyon jó kis
gyülekezet és egy még jobb nagy család (hatan vagyunk
testvérek) meghatározó tényezők voltak testi és lelki
növekedésemben egyaránt. Isten 20 évesen – alapos
előkészítés után – megváltoztatta életemet, és azóta
igyekszem az Ő dicsőségére élni, Őt képviselni. Olyan jó
azt megtapasztalni, hogy hiányosságaim és sokszor
alkalmatlan voltom ellenére is használ az Ő országának építésében.
Feleségem, Bárdiné Székely Zsuzsa gyógypedagógus, pszichológus.
Gyermekeink: Árpád Zétény 5, Zita Lídia 2, Zente István 1 évesek.
Foglalkozásomra nézve gyermekekkel és kisgyermekekkel majd a jövőben
foglalkozók oktatásával-nevelésével foglalkozom. Végzettség szerint
pedagógia, földrajz, biológia szakos tanár vagyok. Jelenlegi munkahelyeim a
KRE-TFK, mint tanársegéd (természetismeret tantárgypedagógia, környezeti
nevelés); illetve a Karácsony Sándor Ref. Általános Iskola, mint tanár
(természetismeret, biológia, földrajz, erdei iskola)
Gyülekezetem az Újpest-Belsővárosi Református Egyházközség, ahol a
jelenlegi feladataim közé tartozik a felsős gyermekistentiszteletek tartása és a
presbiteri szolgálat.
Kapcsolatom a Szentírás Szövetséggel: A 90-es évek második felében
nyaranta rendszeresen szolgáltam a Szövetség táboraiban. Isten ezeken a
heteken – későbbi munkámban is jól hasznosítható – különleges módon
alakította és tágította módszertani ismereteimet, keresztyén testvéri
kapcsolataimat, az itt szerzett tapasztalatok és élmények által. Keresztyén
életem és szolgálatom meghatározó emlékei ezek a dömsödi és újpesti
táborok, a vezető képző még Erzsi pestszentlőrinci lakásán, vagy akár a varsói
(IFES) nemzetközi konferencia. Hálás vagyok az Úrnak, hogy ezeken részt
vehettem, és használt ebben a munkában engem is.
“Úgy fényljék a ti világosságtok az emberek előtt, hogy lássák a ti jó
cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei Atyátokat” (Máté 5,16)
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Dr. Markovits-Somogyi Rita
Markovits-Somogyi Rita vagyok, fordított fontossági
sorrendben a HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat
rendszerfejlesztő mérnöke, egy hat- és egy kilencéves kisfiú
anyukája, a férjemnek tizennégy éve társa, és Istennek pedig amióta eszemet tudom - lekötelezettje, szolgálója, barátja,
beszélgetőtársa. Személyes meggyőződésem, hogy ez utóbbi
hívás minden ember életében a legfontosabb, és hogy a mély,
tapasztalati szintű istenkapcsolat, istenszeretet előmozdításának egyik
leghatékonyabb eszköze a napi szentírásolvasás. Ennek ösztönzését tartom a
Szentírás Szövetség legjelentősebb feladatának, csakúgy, mint azt, hogy a
nyári táborokban élményszerűen is megtapasztalhatják a gyerekek a szerető
közösségek erejét.
Annak idején én is egy nyári tábor révén kerültem kapcsolatba a Szentírás
Szövetséggel, ahová tolmácsnak, ifi segítőknek hívott a szakfordító képzésen
megismert Komlósi Erzsébet. Később, már a gyerekeim születése után a
Lélekfrissítő fordításában, lektorálásban vállaltam önkéntes szerepet.
Nyelvismeretemnek és a Szentírás Szövetséggel hosszabb ideje fennálló
kapcsolatomnak köszönhetően Erzsi kért fel kuratóriumi tagnak, talán azzal a
nem titkolt céllal is, hogy római katolikus vallásom révén esetleg új színt is
hozzak a kuratórium életébe. Valóban, a lakóhelyemen szerveződő törökbálinti
"asszonykör" is egy olyan ökumenikus színtér, ahol szívesen kapcsolódom be
a közösség megmozgatásába, akár előadások tartása, akár a szemlélődő
imádság népszerűsítése révén. Azt tapasztalom, hogy a kereszténység és a
kialakuló kisközösségek, bibliakörök olyan erős kapcsot biztosítanak a helyi
anyukák között, amely igazi közösséget épít, és akár új hagyományokat is fel
tud eleveníteni: nálunk például működik a kismamáknak két-három hónapon
keresztül hordott "komatál".
Hogy mi a célom a Szentírás Szövetség kuratóriumi tagjaként? Felismerni,
hogy Istennek mi a célja velem ebben a szerepben. Amikor ezt a felkérést
kaptam, már hosszabb ideje imádkoztam - ahogy most is imádkozom - azért,
hogy felismerjem az Ő szándékát az életemben. Most is abban bízom, hogy Ő
fogja megmutatni, hogy itt hogyan tudok leginkább Érte dolgozni.
A harmadik új kurátor, Bakó Csaba bemutatkozása a következő hírlevélben
szerepel majd.
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KÖNYVAJÁNLÓ

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.
5.

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

Legújabb szám: Megbocsátás
A tartalomból:


„Bűnbocsánat – az öröm forrása“



Miért bocsássak meg másoknak?



„Megbocsátani magamnak?!”



A megbocsátás áldása és csodája Elisabeth és
Jim Elliot életében



„A tékozló fiú” című színes kép – gondolatokkal



„Dávid és Nátán” – gondolatok egy fametszethez



A bűn – csak egy botlás? (munkalapokkal)



Hogyan tanulnak megbocsátani a gyerekek?



Történetek

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

Támogatásgyűjtés gyerekeknek
Hitet nem adhatunk, de lehetőséget Jézus megismerésére
a nyári táborokban 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
„lehetőség”
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.
Egyéb hírek, imatémák
Még kapható az Útjelző és a Lélekfrissítő
legfrissebb száma: 2015 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 további nyári tábori önkéntesek jelentkezésére, főleg
július utolsó két hetére.
 A Kereszt-kérdések honlap befejezéséért, A tanítványság kérdései sorozat
elkészüléséért és bevezetéséért.
 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

