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Hírlevél Szentírás Szövetség 

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 
   

   Menni vagy maradni? Bizonyára mindannyian voltunk már 

olyan élethelyzetben, akár többször is, amikor ez a kérdés 

felhangosodott életünkben. Ami engem illet, én inkább 

„maradós” típus vagyok. Hűséges fajta, aki szereti a stabilitást, 

különösen akkor, ha az is megadatik, hogy az ember látja 

munkájának gyümölcsét, Isten áldó kezének nyomait 

szolgálatán. De pont azért, mert tudom magamról, hogy ilyen vagyok, 

folyamatosan kértem és kérem Istent, hogy őrizzen meg az elkényelmesedéstől 

– szeretnék mozgatható maradni az Ő kezében, hogy tudjak életem vezérigéje 

szerint élni: „De én mindezekkel nem gondolok, sőt még az életem sem drága, 

csakhogy elvégezhessem futásomat és azt a szolgálatot, amelyet az Úr Jézustól 

azért kaptam, hogy bizonyságot tegyek az Isten kegyelmének 

evangéliumáról.” (ApCsel 20,24) Ezen az őszön eljött a pont, amikor Isten a 

szavamon fogott, és lényegében ezt mondta: „Indulnod kell, menjünk! Új 

feladatot szeretnék neked adni.” Ez az új feladat pedig az Európai Szentírás 

Szövetséghez kötődik – ennek a 27 szervezetet számláló közösségnek leszek a 

fejlesztési igazgatója 2018 elejétől, az Ő segítségében bízva. 

   A kényelemszereteten túl a legnagyobb ok, ami miatt hezitáltam beadni a 

pályázatomat erre a pozícióra az, hogy látom, milyen óriási a 

lelki szükség Magyarországon. Minden jól működő, hadra 

fogható keresztyén szervezetre szükség van, ami kész és 

képes munkálkodni Isten országáért, és én egy ilyenben 

szolgálhattam ide s tova 21 éve. Annyi mindent lehetne még 

tennem… De Isten elvégezte bennem, hogy tudjak messzebbre 

látni ennél. Hiszen Európában összességében ugyanilyen nagy, 

ha nem nagyobb a lelki szükség. Mivé lettek az első lánglelkű 

európai gyülekezetek, amelyekről az Apostolok 

Cselekedeteiben olvasunk…? A mai Görögország, Törökország 

területén már csak nyomokban vannak evangéliumi hitű 

keresztyének. Mivé lett a Reformáció öröksége, így 500 év 

után? Az egyházak többségükben elerőtlenedtek, langymeleggé 

Tartalom 
Bevezető 

Nyári táborok 

Kereszt-kérdések 

Utótalálkozó 

150 éves a 

Szentírás 

Szövetség 

konferencia 

Élet-kérdések 

Álláshirdetés 

Imatémák 



 

 
2 - Hírlevél A TÁBOROKRÓL 2017 tél 

váltak, és a mai poszt-modern emberrel egyre kevésbé találják meg a hangot... 

De olyan jó, hogy Isten nem mondott le a „vén kontinensről”. És igen, lehet, 

hogy más földrészeken fényesebbek most az ébredések, többen és 

látványosabban jutnak élő hitre Jézus Krisztusban – de Isten továbbra is szereti 

Európát. Minden tanácstalan, talán jólétben élő, de sötétében botorkáló 

teremtményét, aki itt él. Bizonyíték erre, hogy emberek jutnak hitre, új 

gyülekezetek szerveződnek, régiek újulnak meg. Isten nem hagyott el 

bennünket. Egy régi mondás szerint: „Ne a sötétséget átkozd, inkább gyújts 

meg egy gyertyát!” A Szentírás Szövetség szimbóluma a mécses, mottónk 

alapján: „Lábam előtt mécses a Te Igéd, és ösvényem világossága.” (Zsolt 

119,105). Szeretnék „lámpás gyújtó” lenni én is, a magam helyén: segíteni, 

alázattal szolgálni ennek a 27 Szentírás Szövetség szervezetnek szerte 

Európában, hogy Isten Igéjének fénye erősebben, láthatóbban égjen – hisz ez 

az, ami egyedül megmentheti e kontinens népét. 

Hiszem, hogy Istennek továbbra is szívügye az itteni munka is – amit elkezdett 

és végigvitt az elmúlt évek során, az fontos Neki ezután is. A magyar szervezet 

vezetőjének kiválasztása jelenleg is zajlik, és személy szerint is nagyon 

köszönöm, ha imádságban hordozzák a testvérek ezt a folyamatot. 

 

Testvéri köszöntéssel, örömteli karácsonyt és áldott új évet kívánva 

magam és munkatársaim nevében, nagyon sok szeretettel, 

 

Komlósi Erzsébet 

Alapítvány vezető 

A táborok után 
    Az idei táboraink témája a Megaquest – Isten 

Nagy Terve volt. A hét során megpróbáltuk 

összefoglalni Isten tervét az emberrel: kezdve a 

teremtéssel majd a bűnbeeséssel, folytatva a 

törvényadással, Jézus kereszthalálával és feltáma-

dásával, eljutva egészen az Új Jeruzsálemig. Nem 

kis feladat! 11 táborunkban 328 gyermek vett részt a programokban, míg 

munkánkat 38 magyar, 25 angol, 2 amerikai és egy nigériai önkéntes 

segítette. Hálásak vagyunk Istennek a gyerekekért, az önkéntesekért, az 

áldott beszélgetésekért! 

 

 Daxner Tamás 

táborszervező munkatárs 
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Berecz Júlia - Pécsi Református Gyülekezet 

   Az idei nyárra vonatkozó előzetes terveimmel 

ellentétben Isten idén több év után újra arra adott 

lehetőséget, hogy gyerektáborban szolgáljak. Az idei 

pécsi tábor pedig újra megerősített abban, amire az 

elmúlt évek gyerek- és középiskolás angoltáborai 

tanítottak meg: Jézusban Isten családjába születünk 

bele. Különböző kultúrából, keresztyén közösségekből 

érkeztünk, talán teljesen eltérő személyiségű emberek, 

és a legtöbben lehet, hogy nem is fogunk újra találkozni 

egymással itt, a Földön, mégis jó volt egy nálunk sokkal 

nagyobb közösség tagjaként együtt lenni a tábor ideje alatt egy olyan család 

részeként, ahol mindenkinek lehet és van szerepe, ahol mindenki számít. Így 

vált számomra különösen fontossá a gyerekekkel együtt töltött idő, a közös 

reggeli csendességünk, vagy a pécsi gyülekezet vendégszeretete.  

E mellett jó volt mindebben újra megtapasztalni, hogy Istenünk hatalmas: a 

közös játékban, a nevetésben ugyanúgy jelen van, mint a sokszor talán nehéz 

kérdéseket is boncolgató személyes vagy kiscsoportos beszélgetésekben. A 

pécsi tábor számomra Isten ajándéka volt, kegyelme jele, ahol ismét csak 

többet kaptam, mint amennyit adni tudtam. De mégis, jó tudni és megerősödni 

újra és újra abban, hogy az Ő ereje a mi erőtlenségünk által ér célhoz. 

Vizi Gergely - Jászberényi Református Gyülekezet 

Biztosan több gyerek életén is nyomot hagyott a 

tábor, de nekem Laci jut eszembe, aki egy 9 éves 

vagány, kemény kisfiú. Fegyverekről, gránátokról 

beszélt folyton, és nem nagyon akart a többi gyerekkel 

játszani. A közös kidobózásnál, amikor kidobták 

nagyon feldühödött, elsírta magát, és bosszút akart 

állni. Amikor mondtam neki, nem kell bosszút állni, hiszen ez csak egy játék, 

erre azt felelte, hogy de neki bosszút KELL állni! Nem lehet könnyű élete, 

otthon a kemény életre nevelik már most… 

A hét során többször beszélgettünk megbocsátásról, elfogadásról. A többi 

gyerek is nagyon elfogadó volt vele. Bár nem volt ügyes, ennek ellenére 

passzoltak neki labdát a kidobónál. Az igeverseket is lelkesen tanulta, és 

tudom, hogy Isten formálta őt ezen a héten. Biztos vagyok benne, hogy a tábor 

nyomot hagyott benne az elfogadás és a szeretet területén. 
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Kádár Laura - Siklós-Máriagyűdi Református és 

Bényei Evangélikus Gyülekezet 

    Idén nyáron 2 Szentírás Szövetség által szervezett angol 

táborban voltam: Siklóson és Bényén. Siklósra másodjára 

mentem vissza, és a gyerekek és a helyi lelkész is nagy 

szeretettel fogadtak. A csapattal sokat játszottunk a gyerekekkel, 

angoloztunk, valamint bibliai történeteket meséltünk érdekes és 

figyelemfelkeltő módon, ami nagyon tetszett nekik. A tábor során 

gyerekek és felnőttek egy jó kis közösséggé kovácsolódtak össze, és sokat 

tanultunk egymástól is. Habár voltak megpróbáltatások, Istennek hála sikerült 

leküzdeni őket. 

A bényei tábor is ugyanannyira jó és izgalmas volt mint a siklósi. Más 

gyerekek, másik csapat, de ugyanaz az üzenet és ugyanaz a jókedv volt jelen.  

Ami pedig a legfontosabb: mindkét táborban nagyon jó beszélgetéseink 

voltak a gyerekekkel Jézusról, és többen át is adták Neki az életüket. Áldás volt 

mindennek a részese lenni, és jövőre is tervezek menni. 

Tar Hanna - Pócsmegyer Református Gyülekezet 

A nyaram júliusi hónapjára, ha összegezni szeretném, az 

volt a jellemző, hogy hihetetlenül sokat tanultam. Tanultam 

Istenről, másokról és önmagamról. A Szentírás Szövetség 

táborában, Pócsmegyeren kezdődött ez a folyamat, ahova 

nagy félelmekkel indultam. Félelem volt a szívemben, hogy 

egy teljesen ismeretlen faluba kerülünk, ismeretlen gyerekek 

közé, no és angolul is hogy fogok én beszélni a többi 

önkéntessel! Azonban ahogy megérkeztünk Pócsmegyerre, mesébe illő úton, 

egy hajóval Leányfaluból, és egy hihetetlenül szeretetteljes lelkész fogadott 

bennünket, úgy egyre inkább eloszlott bennem az aggódás érzete. A falu 

maga csodálatos, Duna-parti helység, tóval és focipályával. Egy iskola 

udvarán kaptunk helyszínt, ami megfelelő volt minden szempontból. A 

napjainkban kialakult egyfajta rutin, és ami különösen tetszett benne, hogy 

bőven kaptunk segítséget: segédanyagokat a csoportbeszélgetésekhez, 

játékokhoz, jelenetekhez, de emberileg is mindig volt kire számítani, ha épp 

valamire szüksége volt a másiknak, vagy a gyerekeknek. A reggeli imádságok 

és az esti megbeszélések (legtöbbször a két percre levő Duna parton jöttünk 

össze esténként) mindig erőt adtak a következő nap elkezdéséhez, és a 

csapatot is összerázták. Csodálatos emberek voltak a gyerekek, az önkéntes 

társaim és a falubéli segítségeink mindannyian. A délutáni bizonyságtételek és 

ahogy csoportbeszélgetésen szóba jöttek az egyes történetek, vagy ahogyan 

készültem előző este azokra, mindig megújítottak és elmélyítették az Istennel 

való kapcsolatomat.  
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Jó volt azt tapasztalni, hogy ahogyan készültünk a másnapra, mindig szét 

tudtuk osztani a feladatokat, váltogattuk, segítettük egymást, és hordoztuk, 

átvettük a másik terhét. Ilyen nagy összhangot még nem nagyon tapasztaltam 

korábbi gyerektáboraim során másutt. Ez az összhang pedig Istennek volt 

köszönhető, az Ő szeretetének, áldásának és annak, hogy Ő ismer 

mindannyiunkat, és ezek az ismeretek egy egésszé, egy „gömbölyű valamivé” 

formálódtak, ami így jól tudott együtt működni - gördülni. Igazán csak hálás 

lehetek, hogy ilyen embereket ismerhettem meg, hogy a külföldiekkel is 

tudtunk beszélgetni minden gond nélkül és megtapasztalhattam azt az 

összetartó erőt, amit csak egy Valaki adhat meg. :) 

Tony Coe 
Ebben az évben lehetőségem nyílt arra, 

hogy a Szentírás Szövetség szervezé-

sében Magyarországon szolgáljak, 7-13 

éves gyerekek között. Mivel a főiskolán az 

angol nyelv nem tartozott az erősségeim 

közé, minden korábbi tapasztalatom 

ellenére aggódni kezdtem a tábori angol 

tanítás miatt. Viszont amikor Isten kiemel a 

kényelmi zónánkból, az erejét mindig 

különleges módon tapasztalhatjuk meg. 

Megérkezésem után találkoztam az előző hétről visszatért segítőkkel. Jó volt 

ismerős arcokkal találkozni a gyülekezetünkből, illetve hallani a beszámolóikat. 

Másnap újra sok aggodalom volt bennem, de jó volt megtapasztalni az Úrtól 

való függést. Az Úr békességet, illetve egy szolgálótársat adott (David-et), 

akivel közösen tartottuk az angol foglalkozásokat. E mellett segítettem az 

énekek gitáros vezetésével, illetve a bibliai tanításban. 

Minden reggel közös áhítatot tartottunk reggeli után, majd szokásommá vált, 

hogy egy kislánnyal beszélgessek, akit Annának hívnak. Minden reggel velem 

gyakorolta el az angol aranymondást, míg ő engem a magyarra próbált 

megtanítani. Neki sokkal jobban ment! A hét fénypontja számomra az volt, 

amikor fociztunk egy közeli parkban (38 fok árnyékban). Istennek hála, nem 

dohányzom, és elég jó fizikai állapotban vagyok ehhez! :) 

Amit megtanultam a hét során: újra felismertem, mennyire szeretek gyerekek 

között szolgálni. Ez mindig feltölt engem. A másik nem új dolog, de mindig újra 

meg kell tanulnom: amikor teljesen az Úrra hagyatkozom, Ő nem hagy 

cserben. A gyengeségeimben (nálam főleg az angol tanításban) mutatja meg 

leginkább az erejét! Rá támaszkodtam anyagilag is, és nagyon hálás vagyok a 

gyülekezetem tagjainak támogatásáért. A Példabeszédek 3,5 jól összefoglalja 

a tapasztalataimat: „Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére 

támaszkodj!” 
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Moira Goddard 
   Ahogy a gépem leszállt Ferihegyen nagy 

izgatottságot éreztem. Nagyon jó volt újra 

Magyarországon lenni! Azon tűnődtem, ez az alkalom 

vajon mit tartogat számomra? Sok éve már, hogy 

Magyarország megtalált engem (és nem fordítva). 

Nehéz szavakba foglalni, milyen érzés a magyar 

Szentírás Szövetséggel együtt szolgálni, találkozni a helyiekkel, és új helyeket 

megismerni, azt viszont tudom, hogy Isten vezetett ide. Ezért is térek vissza 

azóta is minden nyáron, hogy angol táborokat vezessek.  

Az idei témánk a Megaquest volt. Egy olyan utazásra indultunk, ami során 

egyre többet ismertünk meg Isten Nagy Tervéről, a teremtéstől a Jelenések 

könyvéig – nem volt könnyű feladat! Istennek hála, nagyon jó csapatom volt 

mindkét táborban, ahol szolgáltam: Érsekcsanádon és Pécsen. A csapatok 

csodálatos összhangban szolgáltak együtt, és e két hét során láttam, ahogy 

Isten imákat válaszol meg, erőt ad és bátorít, amikor szükséges. 

Nagyszerű volt látni a gyerekeket (de felnőtteket is), akik felismerték Isten 

jelenlétét az életükben. Néhányan első alkalommal döntöttek Jézus mellett, 

mások megerősödtek az Ő követésében, míg mások többet akartak megtudni 

Róla. Milyen megtiszteltetés, hogy mindennek a részese lehettem! Ez a 

szolgálat megújította az elkötelezettségemet, és – ahogy mindig – segített 

meglátnom újra, mennyire fontos az Úrra támaszkodnom. 

Érkezésemkor azon tűnődtem, Isten mit tartogat ezúttal a számomra. Hát 

nem kellett csalódnom! A gyülekezetek segítőkészsége és együttműködése 

nagyszerű volt. A két hetem tele volt áldásokkal és kihívásokkal, örömmel, 

nevetéssel és Isten szüntelen jelenlétével, ahogy a Jézusról szóló örömhírt 

megosztottuk a gyerekekkel. 

Utótalálkozó Érsekcsanádon 
   Idén ismét felajánlottuk a nyári táboros 
gyülekezeteknek, hogy aki szeretné, annál 
szervezünk utótalálkozót, illetve tavaszi beha-
rangozót. Az előbbivel idén Érsekcsanád élt. A 2017 
november 11.-én szombaton tartott vidám programra 
kb. 25 gyermek jött el. A program során (többek 

között) Pál megtéréséről hallhattak a gyerekek tanítást, majd kiscsoportos 
beszélgetéseken folytattuk a téma kifejtését. Persze a témához kapcsolódó 
jelenet, énekek, illetve játékok sem maradhattak el (pl. amőbás csapatjáték). :) 
A csapatot Keleti Gábor vezette, a bibliai tanításért Samantha Lakatos felelt. 
Hálásak vagyunk Istennek a vidám és áldott napért, és a jó időért! 
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A Káposztásmegyeri 

Református Gyülekezetben 
 

   „Nagyon élveztem a keddi alkalmakat 

és a hétvégét is. A Kereszt-kérdések 

során sok érdekes téma felmerült. Többek 

között az ragadott meg a legjobban, 

hogyan kerülhetünk a Mennybe: Isten 

kegyelme által, mert egyszülött Fia 

kereszthalált halt, és magára vette a mi 

vétkeinket. Korábban én mindig azt hittem, hogy egyet s mást teljesítenem 

kell, és úgy mehetek be, ha megtettem dolgokat. Jó volt megtapasztalni, 

érezni az itt jelenlévő szeretetet, elfogadást. A hétvégén tetszett a két séta a 

közelben. Láttam, egy 3 gyerekes apát meghatódni búcsúzáskor, és a film is 

tetszett, amit megnézhettünk, mivel én nagy filmkedvelő vagyok! Mindent 

együttvéve, jó volt a társaság, a hangulat, a beszélgetések. Köszönöm a 

lehetőséget, hogy részt vehettem rajta.” 

Ildikó 

„Én egy csomó mindent másként látok a sorozat kezdete óta. 

Legnagyobbat az Istennel kapcsolatos képem változott. Gyerekkoromtól 

egész mostanáig Istenről úgy gondolkoztam, hogy Ő egy számonkérő bíró, 

akinek meg kellene felelnem, de úgysem tudok... Most a kurzus hatására 

Istent egy olyan Apukának képzelem, aki ugyanúgy szeret engem, vagy 

inkább jobban, mint én az egyéves kislányomat: feltételek és elvárások 

nélkül. A hétvégi beszélgetések ezt jól közel hozták, meg a hangulat is klassz 

volt.  

Tibor 

 

„A sorozat és legfőképpen az együtt töltött hétvége segített nekem jó pár 

kérdést megválaszolni, ami már régebb óta foglalkoztatott az életemmel 

kapcsolatban. A legfontosabb felismerés számomra az volt, hogy Isten engem 

is hív, személyesen engem is meg tud szólítani, és nekem is van 

lehetőségem élő kapcsolatba lépni Vele. Nem várja, hogy tökéletes legyek és 

megszolgáljam a szeretetét, hanem olyannak fogad el, amilyen vagyok. Bár 

nem érdemlem meg, Ő mégis mindig kegyelemmel szeret engem. Köszönök 

mindent! :)” 

Zsuzsa  
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A Dunaújvárosi 

Református Gyülekezetben 
    Az elmúlt 3 hónapban kedd esténként a 

református gyülekezet nagyvenyimi 

gyülekezeti termében Kereszt-Kérdések 

sorozatot tartottunk. Alkalomról alkalomra 10-

15 fő vett részt az eseményen aktívan, 

szeretettel, kíváncsisággal, idejének odaszáná

-sával. A 10. alkalom végén összegyűjtöttük 

gondolatainkat, amit most itt osztunk meg: 

 Olyat csináltunk itt Nagyvenyimen ami még nem soha nem volt. Ez a 

gyülekezetépítés alapköve. Az, hogy itt most ennyien voltunk egy 

esélytelen történet volt, ami megtörtént a valóságban! 

 Nyár óta tudom, hogy lesz ez a sorozat, meghívást kaptam, de nagyon 

soknak tűnt. Mégis nagy ajándékkal mentem haza minden alkalommal, 

mert annak felismerése, hogy az Úristen Lelke ott van az életemben és 

munkálkodik bennünk, boldogsággal tölt el. 

 Nekem ezek az esték erőt adtak a mindennapjaimhoz, és megerősítettek 

a hitemben. 

 Hitem megerősödött, és csodálatos dolog volt, hogy megnyíltunk egymás 

felé. 

 Az út elején vagyok. Egy mondattal ezt tudnám mondani: „Én nem tudom, 

mi ez, de jó nagyon, Fájása édes, hadd fájjon, hagyom.” ( Juhász Gyula ) 

 Bibliaismerettel rendelkezem, de ez a sorozat egy más aspektussal 

közeledett a Biblia megismeréséhez. A munkafüzetet nagyon jó dolognak 

tartom. 

 Meghirdették, és én úgy álltam hozzá mint egy iskolai feladathoz, 

tanfolyamhoz. Sokkal többet kaptam. 

 Fiatal vagyok, szomjazom a tudásra, és ezt egy tanfolyamnak fogtam fel. 

Bizonyítékra vártam, és alkalomról alkalomra fokozatosan tudtam kilépni a 

hitetlen Tamás szerepköréből, és haladtam a bizonyosság felé. 

 Sok mindent közelebb hozott, de még keresem az utam, és várom a 

folytatást. Örülök, hogy nem erőszakoltak rám semmit, meghagyták 

nekem, hogy eldönthessem, megyek-e tovább az úton. 
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 Van ami közelebb jött, van ami letisztult. A mindennapjaimban érzem a 

hatását. 

 Hitemben megerősített, erőt adott. 

 Katolikusként jöttem. Annak felismerése, hogy a református egyházban 

másként értelemeznek dolgokat, egyszerűbb szavakkal, lényegre-

törőbben, közérthetően: ez sok dolgot új megvilágításba tett. 

 Már megint kedd van… és én itt vagyok. Mindig elégedettséggel mentem 

haza. A hitbéli ismereteim növekedtek. Minden órán kaptam valamit, ami 

nagyon megérintett. 

 Teljes nyitottsággal jöttem, és ez a befogadó szeretet nagyon megfogott. 

 Jó úton járok, azt tudom. A Biblia megismerése végtelen dolog, mert 

minden egyes rész feltárása után újabb réteg kerül elő, úgy, mintha 

hagymát hámoznánk. 

 Nagy boldogság, hogy ez a sorozat megvalósulhatott, most is 15-en 

vagyunk itt. Nagyon várom a folytatást, újrázzunk belőle…! 

Útjelző munkatársi találkozó 

    2017 október 2-án hétfőn Útjelző munkatársi találkozót 

szerveztünk az Adna kávézóban. 12 író, korrektor, lektor jött el. 

Nagyon áldott beszélgetés volt, és jó volt végre többünknek 

személyesen is megismernünk egymást. Az este fő témái az 

Útjelző jövője, a külső, belső változások, illetve az online 

megjelenés voltak.  

Az alábbi kérdésekről beszélgettük: 

 Terjesztés és népszerűsítés javítása. Pl: minta küldés ifiknek, ifjúsági 

vezetők megkeresése stb. 

 Online megjelenés kérdései: honlap vagy App? Megéri vagy 

kontraproduktív? 

 Olvasók megkérdezése a változásokról. 

 Egyéb: Féléves megjelenés? QR-kód, Youtube link keresztény 

énekekhez? 

Az Ön véleményére is kiváncsiak vagyunk. Kérjük, válaszoljon az alábbi 

kérdésre, ha ismeri ezt a kiadványunkat: 

 Az Ön látása szerint miben kellene javítani az Útjelzőn? 

A válaszokat az alábbi email címre várjuk: utjelzo@szentirasszovetseg.net 
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150 éves a Szentírás Szövetség 
Konferencia és ünneplés Kuala Lumpurban 

Fövényi Emese beszámolója 

    2017. november 10-14. között Kuala Lumpurban, Malájzia 

fővárosában ünnepelte fennállásának 150. évfordulóját a 

Scripture Union (Szentírás Szövetség). 130 országból kb. 350-

en vettünk részt ezen a fontos ünnepen. 12 órai repülés után 

jutottunk el mi is Komlósi Erzsikével Kuala Lumpurba. Az egész 

konferencia során minden nagyon jól szervezetten, olajozottan 

működött. Gyönyörű helyen, egy szép, nagy, modern szállodában rendezték a 

konferenciát nyugodt környezetben, egy csodás tó partján, mely a kormányzati 

negyedben helyezkedett el.   

Hatalmas élmény volt 5 napot együtt tölteni, együtt énekelni, Istent 

dicsőíteni, imádkozni, beszélgetni, játszani, stb. a világ különböző pontjairól 

érkezett keresztyénekkel, melyek között (csak, hogy a sokszínűséget 

érzékeltessem) észak-amerikaiak, dél-amerikaiak, európaiak, afrikaiak, 

ausztrálok, új-zélandiak, Fidji szigetekiek, indiaiak, pakisztániak, vietnámiak, 

dél-koreaiak, japánok, malájok és még sok más országból érkezett kedves 

testvérek voltak. Délelőttönként bibliai tanítások hangzottak el a 

tanítványságról, majd délutánonként különböző aktuális témájú workshopokban 

vettünk részt (Én például arról: hogyan képviseljük keresztyénségünket az 

egyre szekulárisabbá váló világban.) Mindannyian egy szívvel és egy akarattal 

dicsőítettük Istent, és osztottuk meg egymással gondjainkat, örömeinket, 

tapasztalatainkat, hogy tanuljunk egymástól. Esténként önfeledten énekeltünk, 

vagy éppen lufikat dobáltunk, vidám perceket megélve. Felemelő érzés volt e 

nagy család tagjának lenni és megtapasztalni, hogy nem vagyunk egyedül, a 

világ 130 országában szolgálnak más testvérek is ugyanazért a közös célért: 

az evangélium terjesztéséért főleg a gyermekek között.  

A konferencián nem csak az évfordulóról 

emlékeztünk meg, hanem új vezetőt és 

vezetőséget választottunk, és elbúcsúztattuk 

az eddig szolgálókat. Nagy öröm számunkra, 

hogy Komlósi Erzsikét európai vezetőnek 

nevezték ki. 2018. január 1-én kezdi új 

munkakörét. Ezzel még nagyobb felelőssége, 

és sokkal több feladata lesz. Isten vezette őt idáig is ezen az úton, és hiszem, 

hogy ehhez is megadja neki a kellő erőt és bölcsességet. Isten áldja meg 

gazdagon Erzsike további munkáját és szolgálatát! Nagyon hálás vagyok, hogy 

résztvehettem ezen a nagyszerű konferencián! 



 

 

ÉLET-KÉRDÉSEK 
   Örömmel számolunk be tervezett új 

evangelizáló segédanyagunkról, melynek 

címe: ÉLET-KÉRDÉSEK. Ez az anyag a már 

nagyon sok gyülekezetben használt és szeretett Kereszt-kérdések sorozat előtt/

után használható, és nem titkolt szándéka, hogy azokat az embereket szólítsa 

meg mindenek előtt, akik a 21. század posztmodern gyermekeiként már 

semmiféle ismerettel nem rendelkeznek a Bibliáról, a judeo-keresztyén 

örökséget már kulturális szinten  is alig vagy egyáltalán nem ismerik, és 

leginkább egy torzkép él bennünk arról (vagy egyáltalán semmi), hogy kicsoda 

Isten és mit is jelent keresztyénnek lenni. 

Témája a boldogság – hisz minden ember erre vágyik, ezt keresi. Miért olyan 

nehéz mégis megtalálni és megtartani? A sorozat rávilágít, hogy azért, mert Isten 

helyett kisbetűs isteneket bálványozunk – legyen az önmegvalósítás, pénz, 

kalandok, barátság, vagy megszerezni valamit, amiről úgy gondoljuk, hogy 

anélkül nem élet az élet. A hétrészes sorozat minden alkalma tartalmaz egy rövid 

filmet, egy arra épülő beszélgetést, majd egy bibliai szakaszra épülő tanítást és 

annak megbeszélését. A 7 hét alatt nemcsak arra derül fény, hogy mennyire más 

az élő, igaz Isten mint szívünk bálványai, hanem a résztvevők Isten mindent 

átívelő üdvtervét is megismerhetik (teremtés, bűneset, megváltás, új teremtés). 
 

Az Élet-kérdések (Life Explored) segédanyag vezetői kézikönyvből, 

munkafüzetből és dvd-ből áll. 

 

Bővebb információ a sorozatról (angol nyelven) itt található:  

https://www.ceministries.org 

 

A segédanyag előállítási költsége kb. 1.400.000 Ft 

 

Alapítványunknak ez nagyon nagy összeg, de a cél fontossága miatt, amit 

Isten a szívünkre helyezett, szeretnénk kiadni ezt az evangelizációs anyagot. 

Kérjük testvéreinket, hogy imádságos szívvel fontolják meg, tudják-e 

bármekkora összeggel támogatni ennek előállítását.  

Hisszük, hogy minden erre fordított forint Isten országába való befektetés, és 

egy Isten nélkül felnövő generáció megszólításának eszköze lehet. Ha szeretnék 

támogatni az Élet-kérdések előállítását, ezt megtehetik a mellékelt csekken, vagy 

az alábbi számlaszámon: 11742001-

20058328 Kérjük, hogy minden esetben 

írják be a közlemény rovatba: „Élet-

kérdések – támogatás”. 
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Imádkozzunk: 

 A Szentírás Szövetség új vezetőjének megválasztásáért  

 Legújabb, nőknek szóló anyagunk sikeréért: Lysa TerKeurst: Kiborulva 
(könyv, munkafüzet és DVD) 

 Az Élet-kérdések anyag előállítási költségeihez elegendő támogatásért 

 A folyamatban lévő Kereszt-kérdések sorozat résztvevőiért 

 A táborozó gyerekekért, hogy legyenek, akik tovább viszik Isten munkáját az 
életükben 

 Új önkéntesekért a 2018-es évben 

 Az Útjelző olvasótáborának növekedéséért 
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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  

A SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG VEZETŐI POZÍCIÓJA 2018 ELEJÉTŐL 

MEGÜRESEDIK, ENNEK BETÖLTÉSÉRE KERES AZ ALAPÍTVÁNY 

KURATÓRIUMA ALKALMAS SZEMÉLYT. 

Olyan embert keresünk, aki 

 Elkötelezett keresztyén ember és aktív gyülekezeti tag 

 Felsőfokú végzettséggel rendelkezik (teológiai végzettség előnyt jelent) 

 Van már vezetői tapasztalata (pl. gyülekezeti szolgálatban, céges vagy 

önkéntes munkában) 

 Kiváló kommunikációs készség jellemzi szóban és írásban 

 Stratégiai gondolkodásra, önálló munkavégzésre és döntéshozásra képes 

(gazdasági ügyekben is) 

 Örömmel dolgozik együtt másokkal – buzdítani és motiválni tudja a 

rábízottakat 

 Az angol nyelvet tárgyalási szinten, illetve a számítógépet felhasználói 

szinten ismeri és használja. 

Előnyt jelent: 

 Civil szervezetnél vagy egyházi munkában szerzett tapasztalat 

 Tapasztalat kiadványok megjelentetése és/vagy táborszervezés terén 

Mint minden szolgálat, ez is kihívásokkal jár, de örömökkel és áldásokkal 

is. Aki ezt a szolgálatot végzi, ezekre számíthat, többek között: 

 Isten Országát építheti, a gyülekezetek missziós és hitépítő tevékenységét 

támogatva 

 Változatos feladatok várnak rá, melyekben fejlődési lehetőség rejlik 

 Elhívatott munkatársi gárda, jó közösség veszi körül 

 Nemzetközi kapcsolatokkal gazdagodik a Szentírás Szövetség (Scripture 

Union) nagyobb családjába bekapcsolódva 
 

Jelentkezési határidő: 2018. január 15. Bővebb információ és jelentkezés: www.szentirasszovetseg.net 

http://www.szentirasszovetseg.net/

