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Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Jó dolog együgyűnek lenni? Nem gondolnám, hogy bárki
olvasóink közül örülne annak, ha ezzel a jelzővel illetnék,
pedig… az attól függ, mit értünk e szó alatt. Képes nyelv a
miénk. Ha valakire azt mondják, együgyű, akkor ez rendszerint
azt jelenti, hogy az illető butácska, egyszerű lélek, aki sokrétű,
összetett dolgok felfogására képtelen. De ha azt mondanám,
Jézus Krisztus egy-ügyű követőket szeretne maga körül látni, rögtön más a szó
csengése. Merthogy Ő valóban ilyennek szeretne látni bennünket! Ahogyan egy
régi tanítvány egykor ezt megfogalmazta: „Testvéreim, én nem gondolom
magamról, hogy már elértem, de egyet teszek: ami mögöttem van, azt
elfelejtve, ami pedig előttem van, annak nekifeszülve futok egyenest a cél felé,
Isten mennyei elhívásának Krisztus Jézusban adott jutalmáért.”(Fil 3,14). Pál
kizárólag arra a küldetésre koncentrál, amire Ura elhívta őt (érdemes hozzá
elolvasni a fejezet előző verseit is!). Persze mondhatjuk, ez túl magas mérce
nekünk, hisz hol vagyunk mi a nagy Pál apostoltól…! Valóban nem kell hozzá
hasonlítanunk magunkat. De mindannyiunkat arra váltott meg Krisztus, hogy a
magunk helyét, az Ő ránk szabott küldetését ilyen egy-ügyű hozzáállással
töltsük be.
Miért írok most erről? Azért, mert a magam és más testvéreim életében is azt
látom, hogy pontosan ezt akarja megtorpedózni a Sátán, talán még jobban, mint
eddig valaha. Legyünk gyönge, enervált, szétszórt, idejét és energiáit ezerfelé
szétfolyató keresztyének. Sok-ügyű emberek. Akkor nem
Tartalom leszünk hadrafoghatók Isten Országáért, hisz időnket,
Bevezető
energiánkat megannyi egyéb dolog köti le.
Nyári táborok
Sok helyen szivárognak be azok a dolgok életünkbe, amelyek
végül is megakadályozzák, hogy ezzel az egy-ügyű lelkülettel
Kereszt-kérdések
éljünk Krisztusért. Ha egy kis leltárt tartunk, s végiggondoljuk
Műhelymunka
mindennapjainkat, talán nem is kell túl sok idő hozzá, hogy
Téli angol tábor
meglássuk, hol vannak ezek a pontok. Csupán egy példa: amit
Új munkatársak
befogadunk magunkba – amit olvasunk, nézünk, megfigyelünk.
bemutatkozása
Tájékozódni vagy akár kikapcsolódni persze fontos. De biztos,
Előkészületben
hogy nem felesleges dolgokkal (rosszabb esetben mérgező
Imatémák
szeméttel) töltöm meg a szívemet és gondolataimat, amikor
órákat töltök a neten vagy a tv csatornáin szörfözök? Olyan
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dolgokkal, amik csak azt segítik elő, hogy kimosódjon belőlem mindaz, ami Isten
szíve szerint fontos? Miután nemrégiben egy hétvégi estét – pihenés címszó
alatt – azzal töltöttem, hogy végignéztem egy népszerű tv sorozat 3 epizódját
egyvégtében, nekem is el kellett gondolkoznom ezen…
Jézus Krisztus mindig is egy-ügyű követőket keresett. Isten Országa mindig
azok által tudott áttörést elérni, akik merték így odaszánni magukat Neki. Az Ő
egyik újabb kori, de ugyanígy egy-ügyű tanítványa, Jim Elliot szavaival élve:
„Nem bolond az az ember, aki odaadja azt, amit úgysem tarthat meg, hogy
elnyerje azt, amit nem veszíthet el.” – Ezzel a szívvel szeretnénk mi is szolgálni
itt, a Szentírás Szövetségnél, és másokat is ebben segíteni, minden
kiadványunkkal és programunkkal.
Szeretettel,
Komlósi Erzsébet
vezető munkatárs

Az idei táborokról
Idén az egyik angol önkéntesünk javaslatára az Időutazók (Time
Travellers) nevű anyagot választottuk ki a nyári táborokhoz. A
program Jézus és tanítványainak kapcsolatát helyezi a
középpontba. Időutazóként tanui lehetünk Márk elhívásának, a
kenyérszaporításnak, Bartimeus történetének, magdalai Mária
találkozásának a feltámadott Jézussal, illetve Tamás
meggyőzésének. Reményeink szerint időutazóink kalandjai a drámajátékban is
segíteni fognak az üzenetek átadásában!
Daxner Tamás - Táborszervező munkatárs

Nyelvi táboraink 2016 nyarán:
Napközis Gyermektáborok:





Július 4–8: Fehérgyarmat
Július 11–15: Siklós, Sarkad. Érsekcsanád
Július 18–22: Bénye, Tatabánya-Bánhida
Július 25– 29: Vésztő (angol-német), Szada

Középiskolás táborok:
 Július 25-29 Balatonfenyves (bentlakásos)
 Augusztus 8-12 Nagybajom (bentlakásos)

AZ ÖNKÉNTESEKEN TÚL EGY LEMONDÁS MIATT PARTNER
GYÜLEKEZETET IS KERESÜNK A JÚLIUS 18-22 –I HÉTRE!
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Kereszt-kérdések
a budafoki református gyülekezetben
Budafokon a Nagyhéten
tartottuk a Kereszt-kérdések
sorozat utolsó alkalmát. Őszintén mondhatom, hogy nemcsak
az utolsó, hanem a megelőző
alkalmak is különleges testvéri
közösségben zajlottak, aminek az
ünnepi készülődés további
meghittséget adott.
Gyülekezetünkben először indítottuk a sorozatot, így nagy reményekkel,
lelkesen láttunk hozzá a szervezéshez. Már a kezdetek jó hangulatban teltek.
Az indítás előtt néhány hónappal kiválasztottam azt a 9 személyt, akiket
megkértem, hogy segítsenek megszervezni és levezetni a 10 hetes sorozatot.
Ezt követően gyülekezetünk lelkészeivel és a felkért segítőkkel imádságos
készülődéssel zártuk a 2015. évet, annak reményében, hogy az újévben
hívogatunk. Meghatároztuk a célcsoportot, azaz hogy fiatal kisgyermekes
családokat szólítunk meg, ugyanis azt gondoltuk, hogy az interaktivitás
inkább a fiatalabb korosztályt vonzza. Mindezek után meghirdettük az
alkalmakat, kihangsúlyozva a 10 hetes elköteleződést. Meglepetésünkre
leomlottak a korosztályokkal kapcsolatos sztereotípiáink, és vegyes
korosztályú személyek érezték magukat megszólítva.
Csoportunkat 40 fő alkotta, akik között volt egyedülálló, jegyespár, ifjú
házas, kisgyermekes család és nyugdíjas korú személy. Voltak olyanok, akik
így tették meg az első lépésüket gyülekezetünk felé, míg mások már
gyülekezetünk tagjai voltak, de még nem tartoztak kiscsoportos közösséghez.
Már az első alkalommal érzékelhető volt a nyitottság a hallgatóság
részéről, ami később sem lankadt, sőt az idő előre haladásával a csoport
tagjai egyre bátrabban merték felvállalni saját élettörténetük Krisztusban
vállalt értelmét. A Rico Tice és Barry Cooper által szerkesztett
előadásvázlatok, valamint az evangélium olvasására épített házi feladatok
remekül megágyaztak az őszinte, hitben mélyülő beszélgetéseknek. Arra is
gondosan ügyeltünk, hogy a 10 fős asztaltársaságoknak életkorra és nemre
vegyes eloszlása legyen, illetve minden asztaltársaságot lelkipásztor
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moderáljon. A lelkészek minden alkalommal más asztaltársasághoz
kapcsolódtak, de a kisközösségek nem változtak. Így a kiskörben lehetőség
nyílt arra, hogy előbb-utóbb mindenki meg merjen szólalni. Ugyanakkor a
négy lelkipásztor egyéni hangjával tudott újat adni a csoportnak.
Az előadásokat én tartottam, ami számomra is különleges élmény volt.
Nemcsak azért, mert a vezetői kézikönyvben szereplő közérthető, de nagyon
átgondolt szerkezet sokat segített a jó hír elmélyítésében, hanem mert
közösségben bonthattuk ki Krisztus megváltói cselekményének értékét.
A sorozat tematikájában szerepel egy kirándulás, amit a hetedik hétvégére
időzítettünk. Remek kiránduláson vettünk részt a Sas-hegyi kilátónál, ahol
panoráma kilátású teremben tartottunk meg rendhagyó alkalmunkat, majd
néhányan bizonyságot tettek, végül végigjártuk a tanösvényt az első tavaszi
napsütésben.
A Kereszt-kérdések sorozat
során együtt bábáskodtunk egy
új kiscsoport megszületésénél. A
csoport ugyanis ma is rendszeresen találkozik, akik élvezik
egymás társaságát, mivel a
rendszeres bibliaolvasás és az
evangéliumi tanítás által a
csoporttagok őszintén megnyíltak
Isten és egymás előtt. Nem vagyunk különlegesek, de lelkesek vagyunk, mert
együtt éltük át azt a csodát, hogy az Ige és a közös imádság új életet terem.
Éppen ezért jó szívvel ajánlom más gyülekezetek számára is a Keresztkérdések sorozatot, hogy merjenek újítani és vállalni a kezdetben szokatlan
evangelizációs körülményeket (például közös vacsorás kezdés vagy
interaktivitás), mert ha imádsággal és jó szívvel hordozzák az alkalmat, akkor
megmutatkozik Isten áldása a közösségen.
Lakatos Enikő
budafoki beosztott-lelkész
Kereszt-kérdések – 10 hét, egy út kezdete
Feleségemmel, Iringóval 2015. július 4. napján esküdtünk meg a budafoki
református templomban. Gyönyörű nap volt, és számomra életem legszebb
pillanata. Azon a napon nem csak egymás mellett tettünk esküt, hanem
elköteleztük magunkat arra is, hogy együtt közelebb kerülünk Istenhez.
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Nagy Péter lelkipásztor javaslatára jelentkeztünk a Kereszt-kérdések
foglalkozásra. Az első alkalom előtt, őszintén megvallva, kissé feszengtem,
nem tudtam mi vár itt rám, hiszen eddig nem nagyon foglalkoztam a
vallással, amolyan útkereső voltam. Iringó – dédapja református lelkész lévén
Erdélyben – neveltetéséből fakadóan is mindig közelebb állt a valláshoz és
az Úr tanításaihoz.
Az első alkalommal azonnal
megszűnt bennem minden
feszültség, nagyon barátságos,
kedves és nyitott társaságban
találtuk magunkat, ahol minden
mosoly őszinte, minden tekintet
tiszta és érdeklődő volt. A 10
hét alatt sok emberrel alakult ki
őszinte beszélgetés, melynek
során jobban megismertük egymást és Jézus tanításait. Lelkész vezetőink –
Enikő, Péter, András és Lajos – kedves és önzetlen segítségével, hétről hétre
jobban megismertük Márk evangéliumát és a Szentírást.
Megtanultam őszintén imádkozni, és bár régebben is gyakran kértem
Istent, most már érzem, mennyivel több az, ahogyan most teszem. Ez alatt a
több mint két hónap alatt meghallgatásra talált leghőbb vágyunk és kérésünk:
Iringó áldott állapotba került –ez a legnagyobb csoda, ami egy házaspárt
érhet. Véletlennek is mondhatnánk, hogy akkor kaptuk meg az áldást, hogy
szülők lehessünk, amikor Isten felé fordultunk házastársként, ám mi nem így
gondoljuk.
Elhatároztuk, hogy közösen konfirmálunk, hogy még közelebb kerüljünk a
hithez, Istenhez és a gyülekezethez, egymáshoz és önmagunkhoz. Ha
minden jól alakul, Pünkösd hétfőn konfirmálhatunk együtt ott, ahol házastársi
eskünket is tettük.
Mindenkinek ajánlani tudjuk a Kereszt-kérdések sorozatot, hiszen
mindketten (hárman :) többek lettünk általa.
Áldás! Békesség!
Bánhegyi Dávid és Tordai Villő Iringó
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Kereszt-kérdések
a diósdi református missziói gyülekezetben
Az evangélium örömhír. Ennek ellenére életem 25 éve
alatt számos alkalommal kellett azzal a jelenséggel
szembesülnöm, hogy barátaim, korosztályom tagjai nem
lelik örömüket az Ige hallgatásában, igehirdetésekben,
bibliaórákban. Továbbmenve, be kell ismernem, velem is
fordult már elő olyan, hogy bár testben jelen voltam egy
igei alkalmon, nem éreztem azt, hogy épültem volna
általa. Az esetek többségében nagyrészt saját
feldúltságom, gondolataim gyors áramlása, zavartsága akadályozott meg az
elmélyülésben, ugyanakkor éreztem párszor azt is, hogy az istentisztelet,
amin ülök, nem eléggé interaktív ahhoz, hogy saját, új gondolatokat
ébresszen bennem.
Nos, ilyen hiányérzetem a Kereszt-kérdések alkalmak után nem volt. Nem
könnyű egy szóval leírni, leginkább kötetlen, baráti hangulatú bibliaórákhoz
hasonlítanám őket. A bő két hónap alatt végigolvastuk Márk evangéliumát, és
részletesen átbeszéltük a hallottakat. A sorozat neve és a benne elrejtett
szójáték sokat elmond arról a koncepcióról, hogy kérdéseket feltéve, az Igét
elemezve kerülünk közelebb annak megértéséhez.
Keresztyén emberként sokszor azt kell mondjam, nem könnyű a hitemről,
vagy az azzal kapcsolatos dolgokról beszélnem. Legtöbbször, amikor a téma
előkerül, nem érzem magam elég nyitottnak ahhoz, hogy mélyen kifejtsem az
álláspontomat, vagy a velem szemben állót nem érzem elég befogadónak. A
Kereszt-kérdéseken ilyen sosem volt. Még ha fáradtan vagy feldúltan léptem
is be a szobába, a vacsora, majd a játékok alatt minden este sikerült
feloldódnom. Részben ebben is rejlik ezen alkalmak zsenialitása. Rá kellett
jönnöm, hogy a barátságos, megbízható közeg elengedhetetlen ahhoz, hogy
őszintén, gátlások nélkül tudjunk beszélgetni.
Második fő pozitívumaként ezeknek az óráknak magát a beszélgetést
említem meg. Míg a templomban az ember alapvetően ül, és a lelkipásztort
hallgatja, ezeken az estéken mindenkinek lehetősége volt kifejteni a
gondolatait az adott igerésszel kapcsolatban, ami sokkal inkább egy adokkapok helyzetet eredményezett. Az így kialakult eszmecserék során fel
lehetett tenni kérdéseket, meg lehetett osztani gondolatokat, feltételezéseket,
melyek után a kapott válaszokat is sokkal inkább magáénak érezte az ember.
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Két lelkipásztorunk, Károly és István is hagytak minket kibontakozni; jóllehet
számukra már sokszor ismételt teológiai tételek merültek föl, velünk
mondatták ki a végső válaszokat, mely által sokkal inkább laza
beszélgetések, mintsem egyoldalú tanórák alakultak ki. Másfelől ügyesen
vezették a beszélgetések fonalát, és ha végképp tanácstalanok voltunk egy
Ige magyarázatában, természetesen hozzásegítettek minket a megoldáshoz.
Minden találkozón gazdagodtam valamivel. Saját példákon keresztül, több
szemszögből vizsgálva az Igét, úgy éreztem, mindig közelebb kerülök annak
teljes megértéséhez és befogadásához. Mindig is úgy gondoltam, hogy a
Bibliában leírtakat nem elég pusztán igaznak elfogadni, a hit kulcsa azok
értelmezésében rejlik. Ehhez pedig a Kereszt-kérdések remek alapot nyújtott,
mindamellett nagyon kellemes, szórakoztató időtöltés volt. Reménykedem
benne, hogy sok utánam jövőnek nyílik még lehetősége részt venni ebben a
programban.
Tilly Tamás

Műhelymunka: Lélekfrissítő
Ahhoz, hogy nőknek szóló bibliaolvasó vezérfonalunk, a Lélekfrissítő
elkészüljön, kb. 20 munkatársunk – döntő többségben önkéntesként –
dolgozik minden negyedévben. Szerkesztők, fordítók, cikkírók,
lektorok… Közülük néhányan szólalnak meg itt:
A Lélekfrissítő kiadvánnyal 2012-ben találkoztam itt, a
Fasorban, amikor a szeptemberi női csendesnapon
ajándékba kaptunk néhány példányt. Már a címe, az
összetett szó is megkapó volt számomra: Lélek + frissítő.
Kíváncsivá tett! Nem szólva az alcímről: Bibliaolvasó
vezérfonal nőknek! Akkor ez nekem szól, gondoltam, az
Úr adja a kezembe.
Valóban, hálás szívvel kezdtem el forgatni, megismerkedni a kiadvány felépítésével. Minden napra egy Ige
rövid igei magyarázattal, megszólít az Istenhez fűződő viszonyban, segít,
megáld, vezet, óv és megajándékoz. A hitben megerősít, hogy a
középpontban Ő kell, hogy maradjon. A mindennapi helyzetekhez, mint egy
bizonyságtétel, fűződik az igemagyarázat: „Mi hasznom van ebből?” „Kié
vagyok?” „Megajándékozva!” „Megosztott felelősség”, „Hitelesen élni” — hogy
csak néhány napi címet említsek, amelyeken érdemes csendben
elgondolkodni. Ezek a csendességek jelentik a megélt, egyéni lélekfrissítőt!
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A hétköznapi teendők közt igen fontos a lélek frissítése a nők számára,
akik anyák, feleségek, idősebb szüleik gondozói, munkatársak, vezetők, adott
esetben gyülekezeti szolgálattevők is. Az Úr ereje nélkül lehetetlen
vállalkozás mindenhol és minden feladatban helytállni, de ha a reggeli
imádságban az Úrtól kérjük a napi teendőkhöz az időt, az erőt, a
bölcsességet, az alázatot, a türelmet, akkor megáldja az Úr a tevékenységet,
és friss marad a lélek.
A kiadvány eredeti címe Atempause, és a németországi Szentírás
Szövetség adja ki. A magyar olvasók elé fordítás útján kerül. Nagy örömmel
és hálával számolok be arról, hogy az önkéntes fordítócsoport tagja lehetek,
másik két fasori testvéremmel együtt. A 16 tagú fordítótársaságból hárman
fasoriak vagyunk. Hála az Úrnak, hogy megmutatta útjainkat a fordításhoz, a
Lélekfrissítőhöz és terjesztéséhez. Imádságos szeretettel kívánom, hogy a
bibliaolvasás a Lélekfrissítő vezérfonalán keresztül is nyújtson lehetőséget az
Istennel megélt kapcsolat kiépítésére minden kedves olvasójának.
„Taníts engem utaidra, Uram, hogy igazságod szerint járjak, és teljes
szívvel féljem nevedet.” (Zsolt 86,11).
Szepesiné Páll Edit*
Három éve veszünk részt a Lélekfrissítő és a Női bibliaóra-vázlatok
fordításában. Házaspárként ez a közös szolgálatunk, nagy örömmel
végezzük ezt a munkát. Sok áldását érezzük: az Igék, a személyes
történetek, életutak, őszinte és hiteles bizonyságtételek nekünk is fontos
üzenetet hordoznak. Igényes és szép kiadvány a Lélekfrissítő, a napi Igék
mellett idézetek, cikkek és gyönyörű képek gazdagítják. Szívből ajánljuk
mindenkinek, nemcsak nőknek! „Lelkemet felüdíti, igaz ösvényen vezet az Ő
nevéért.” (Zsolt 23,3).
Halász Kinga és Ötvös Dániel
A Lélekfrissítő legfrissebb, 2016 április—júniusi száma
kapható irodánkban, a keresztény könyvesboltokban, illetve
kedvezményesen megrendelhető honlapunkon keresztül:
www.szentirasszovetseg.net
*A cikk eredetileg a Bp. Fasori református gyülekezet „Fasori
Harangszó” című hírlevelében (2016. március) jelent meg.
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Új munkatársak bemutatkozása
Tavaly január óta új munkatárssal egészült ki a Szentírás Szövetség. Váriné
Lukács Ágnes vette át Kristóf Kinga feladatait.
Mit fontos tudni rólad?
Budapesten születtem, itt élek családommal együtt.
Férjemmel, Sanyival, közösen neveljük kisiskolás
lányunkat, Gyöngyit. A Pasaréti református gyülekezetbe
járunk, ahová több, mint 25 évvel ezelőtt hívott el az Úr.
Korábban milyen munkáid voltak?
A középiskola befejezése után a turizmusban dolgoztam, utazási irodában,
német és holland nyelvterületekről beutaztató referensként. A KVIF (későbbi
BGF) elvégzése után a külkereskedelemben adódott lehetőségem az
elhelyezkedésre.
Mi indított arra, hogy jelentkezz a Szentírás Szövetséghez?
Kislányunk megszületését követően elveszítettem a munkahelyemet, s több év
telt el munkakereséssel, ill. rövid ideig tartó munkákkal. Eközben egyre inkább
megerősödött bennem az a felismerés, hogy az Úr lehet, hogy valami egészen
újat akar kezdeni az életemben. Ezek a gondolatok vezettek el odáig, hogy
szívesen részt vennék Isten Országának építésében, csak Ő maga mutassa
meg, hol szeretne látni. Végül csodálatos módon adatott meg a lehetőség
számomra, hogy a Szentírás behatóbb tanulmányozását segítő kiadványok
terjesztésében vállalhassak szerepet. Hálás vagyok érte Istennek!
Több, mint egy éve vagy az alapítványnál. Mik az eddigi tapasztalaid?
Szeretek itt dolgozni és ennek több oka van. Nem csak a környezet, a
kollégák, egy teljesen más légkör, szemléletmód, mint a korábbi
munkahelyeimen, de jó érzés bibliai témájú, az Ige feldolgozását, megértését
könnyítő könyveket, füzeteket, bibliaolvasó kalauzokat kínálni azoknak, akik
érdeklődnek az igeolvasás iránt. Örülök, hogy munkám sokrétű - bár néha
nem könnyű -, de egy év elteltével már átlátható, és folyamatosan tanulok...
Igyekszem. :)
Mi ad erőt a munkádban/szolgálatodban?
Erőt és segítséget főképpen az Úrtól kapok; ehhez elengedhetetlen a Vele
való szoros közösség, a napi személyes kapcsolat. Nagyon fontos emellett a
támogató háttér is, akár a családomban, munkahelyemen, akár a
gyülekezetemben, mindazok részéről, akik imában hordoznak.
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Johnné Czeiszing Klára 2016 februárja óta dolgozik nálunk
Óbudán élek férjemmel, Tomival. Isten egy gyermekkel
ajándékozott meg bennünket, akit szintén Tominak hívnak és 16
éves. A Pasaréti református gyülekezetbe járunk.
Gazdasági diplomával rendelkezem, majd megszereztem a
mérlegképes könyvelői végzettséget a Pénzügyi Számviteli
Főiskola Továbbképzési Osztályán, mert erre is szükség volt a
munkámhoz. 1993-tól számviteli, pénzügyi, kontrolling területen dolgoztam
főként német cégeknél. Legutóbbi munkahelyemen közel 10 évig dolgoztam
pénzügyi vezetőként. Isten készítette azt a helyet számomra. Sokszor
megsegített a rengeteg többletmunka és a rövid, szinte teljesíthetetlen
határidők betartásában, és kiderült az is, hogy a kinti német számviteli vezető
is hívő. Az, hogy egy „világi” cégnél elkötelezett hívő kollégája van az
embernek, nagy könnyebbséget jelentett. Bár a munkámat szerettem, sajnos a
budapesti irodában megváltozott a helyzet, így az utóbbi években már
felmerült bennem a kérdés, hogy vajon ott van-e még a helyem? Férjemmel
imádkoztunk, hogy Isten mutassa meg, mit tegyek. Két konkrét dolog után már
tudtuk, hogy fel kell mondanom. Egy kívülállónak biztosan furcsa lehet, hogy a
mai gazdasági helyzetben, az én koromban felmondtam, úgy, hogy még csak
nem is néztem másik állás után (nem is volt rá időm). De ebben volt, és van is
békességünk.
Hogyan kerültem a Szentírás Szövetséghez? Télen az alapítvány
megnövekedett feladatai miatt szükség volt egy kis segédkezésre. Így
bementem néhányszor segíteni az irodába. Ekkor ismertem meg Erzsit.
Januárban egyszer csak felhívott telefonon, és megkérdezte, hogy dolgoznéke náluk egy héten egyszer, míg nem találok állást. Elmentem hozzá „interjúra”,
azóta februártól hetente egy napot tevékenykedem a Szentírás Szövetségnél.
Fő feladataim közé tartozik az alapítvány közösségi média oldalának
fejlesztése és egyéb irodai munkák. (Ezért is lenne jó, ha minél többen
„kedvelnék/like-olnák” a Szentírás Szövetség Facebook-os oldalát, mert így
egyre szélesebb körben hozzáférhetők lennének a posztok!). Nagyon örülnék,
ha nemcsak a hívő testvérekhez, hanem olyan emberekhez is eljuthatna Isten
Igéje, gondolatok, információk (evangélizációs lehetőségekről, kiadványainkról,
táborainkról), akik még nem ismerik Isten örömüzenetét.
Hogy a jövőm hogyan alakul, még nem tudom, de hiszem, hogy az Úr
mindig gondoskodni fog rólunk.
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Előkészületben:
Lysa TerKeurst: Kiborulva
Legújabb, nőknek szóló könyvünk és ehhez
kapcsolódó bibliatanulmányunk témája negatív
érzelmi reakcióink feldolgozása.
Mit tehetünk, amikor úgy érezzük, az életünk
igazi érzelmi hullámvasút? Ha valaki a
„tyúkszemünkre tapos”, felrobbanunk, és utána
szégyenkezünk, hogy miért is viselkedtünk így?
Vagy inkább a másikat hibáztatjuk, hogy neki köszönhetjük rossz
hangulatunkat? Esetleg nyelünk egyet, és eljátsszuk, hogy valójában nem is
számít, ami történt, közben pedig belebetegszünk…? Csak néhány a
lehetséges reakciók közül, amelyeket a Kiborulva c. könyv szerzője, Lysa
TerKeurst tárgyal. Isten Igéje alapján, sok-sok személyes példa segítségével
az alábbi kérdésekre keresi a választ:







Hogyan lelhetünk békességre nehezen működő emberi kapcsolatainkban?
Robbanás vagy elfojtás – melyik a ránk jellemző reakció típus? Az egyik,
a másik vagy mindkettő, attól függően, kivel vagyunk…?
… és ha már ismerjük a ránk jellemző reakciókat, hogyan tanulhatunk
meg úgy kommunikálni, hogy arra se a kapcsolataink, se mi magunk ne
menjünk rá?
Milyen gyakorlati útmutatást kapunk Isten Igéjéből konfliktusaink
kezeléséhez?
Hogyan lehetséges olyan helyzetekben is nyugodt maradni, amikor nincs
befolyásunk a dolgok kimenetelére?

A könyv mondanivalójának elmélyítésében további segítséget ad a hozzá
készülő munkafüzet és dvd. Ezek, bár egyénileg is használhatók, elsősorban
mégis női bibliaköröknek, baba-mama csoportoknak ajánljuk őket Hiszen a
kérdésekre épülő közös témafeldolgozás még inkább elmélyíti minden
résztvevőben a könyvben olvasottakat, és nem utolsósorban segít a
közösség őszinte megélésében is.
A könyv várható megjelenése: 2016 nyár
Munkafüzet + dvd várható megjelenése: 2016 ősz
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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 11742001-20058328. 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: 2016 április—június! Az Útjelző 14
és 18 év közötti fiataloknak, míg a Lélekfrissítő nőknek
szóló magyarázatos bibliaolvasó kalauz.


Hírek:
 Megújult alapítványunk Facebook felülete (www.facebook.com/suhungary),
illetve önálló Facebook profilt kapott a Lélekfrissítő (www.facebook.com/
Lelekfrissito), ahol napi Igerészletek és bátorítások jelennek meg, többek között.
 Új webshop: a honlapunk felújíásának részeként elkészült a webshopunk is,
ahol ezentúl sokkal könnyebben lehet majd megnézni, illetve megrendelni
kiadványainkat: www.szentirasszovetseg.net/katalogus
Imádkozzunk:
 Nyári tábori önkéntesek jelentkezéséért.
 Új gyülekezeti partnerekért az angol táborokhoz.
 A Kereszt-kérdések sorozatok résztvevőiért.
 A Tanítványság kérdései sorozat sikeréért és terjedéséért.
 A Kiborulva c. könyv munkálataiért.

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

