
 

 

 

2019. június 

Hírlevél Szentírás Szövetség 

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 
   

    

„Akkor az Úr ezt mondta Gedeonnak: Túl sok ez a nép, 
amely veled van, nem adhatom a kezükbe Midjánt. 
Különben még így fog dicsekedni Izráel velem szemben: A 
saját kezem szabadított meg engem!” Bír 7,2 

 

   Ez és ehhez hasonló Igéket kaptam az utóbbi időben 
Istentől, ami egyrészt bátorító volt, másrészt elég ijesztő, 
főleg ha figyelembe vesszük, hogy lassan a finisébe 

érkezünk a táboros előkészületeknek, és a csapatok minimum 30% még 
hiányzik! Persze azért nem olyan egyedi eset ez. A tapasztalatom az évek 
során, hogy Isten szeret függésben tartani (minket), gyakran az utolsó 
pillanatig várni a beavatkozásával, amikorra minden emberi erőfeszítés 
kudarcot vallott. Így gyűjtök én ősz szálakat a szakállamba, és (reménység 
szerint) erősödő hitet Isten gondviselésében. :) 

   Jó példa erre egy eset, ami meghatározta ezt az évemet a táborok terén. 
Három új gyülekezet is megkeresett minket az idén, hogy segítsük a missziói 
munkájukat nyelvi tábor megszervezésével. Kettőt könnyebben 
„megoldottam”, hiszen az egyiküknek a jövő év még jobb is, a másiknál pedig 
több nehézségbe is ütközött a szervezés. A harmadik esetében (most 
nevezzük Perőcsénynek) viszont nem volt ilyen akadály. Jó hely, jó partnerek, 
szükség is van ránk. Nehezen is mondtam le. Az egyetlen kifogás, amit 

találtam, az az volt, hogy már tavaly is futott több táborunk 
elégtelen segítői létszámmal, és idén nem mertem 
ugyanannyit bevállalni, főleg, hogy még táborvezetőt sem 
tudtam a táborra biztosítani. Hitetlenség volt ez vagy bölcs 
belátás? 

   Isten persze megoldotta a dilemmámat, amikor egy 
másik gyülekezet az adott hétről át akarta helyeztetni a 
táborát a hónap végére. Egyeztettem mindkét lelkésszel 
és péntekig adtam nekik határidőt a döntésre. Csütörtökön 
a variálós gyülekezet hívott fel először, hogy mégis 
maradnának a korábbi hetükön. 1 percen belül hívott P. 
lelkésze, hogy megbeszélte a gyülekezetben és továbbra 
is kérnék a tábort.  
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   A kezdeti haragom hamar elpárolgott, amikor rájöttem, ezt csak Isten 
intézhette így, ez az Ő akarata. Ezzel megbékélve mondtam igent mindkét 
táborra, és ezzel együtt mind a 10-re, mert ugyan én nem látom, hogyan 
találhatnánk még ennyi embert a hátralévő időben, de Ő igen. 

 Persze az életünk nem áll meg a táboroknál, még ha finisébe is érkezünk 
lassan a szezonnak. Az új kolléganőnk, Zsófi lassan beletanul a 
feladatkörébe (bemutatkozója a 10-11. oldalon), hamarosan befejeződik az 
Élet-kérdések fordítása, és sok más kiadvány is van, aminek fontolgatjuk a 
kiadását. 

   Aki úgy érzi, szívesen szánna arra időt, hogy együtt imádkozzon velünk 
ezekért a kérdésekért, új önkéntesekért, vezetésért a kiadványok terén (és 
minden döntésünkben), azt kérjük csatlakozzon hozzánk. Mi hetente egyszer 
tartunk hétfőn 13 órakor imaközösséget, de persze más időpontokban is 
örülünk az ima-támogatásnak. 

   De legyen szó táborokról, kiadványokról vagy bármi más szolgálatról, amit 
Isten elénk hoz, a kérésünk ugyanaz, mint a zsoltáríróé: 

Ne nekünk, Uram, ne nekünk, hanem a te nevednek szerezz dicsőséget 
szeretetedért és hűségedért! (Zsolt 115,1) 

Szeretettel, 

 

Daxner Tamás 

Alapítvány vezető 
 

Nyári angol gyermektáboraink 2019-ben 
 

Június 30 – július 5.: Szada, Fehérgyarmat 

Július 7 – 12.: Érsekcsanád, Sarkad, Siklós 

Július 14 – 19.: Tatabánya-Bánhida, Pócsmegyer-Leányfalu, Perőcsény 

Július 21 – 26.: Bénye, Jászberény (angol-német) 

 

2 - Hírlevél NYÁRI TÁBOROK 2019. június 



 

 
2019. június  NYÁRI TÁBOROK Hírlevél - 3 

Az idei táborokról 
 
Az idei évben újra saját anyagot fogunk 

használni, mely a szociális médiát használja 

témának Faithbook címmel. Minden nap Jézus 

egyik „Én vagyok” mondását fogjuk megvizsgálni és 

ezeken keresztül bemutatni, hogy milyen csodálatos 

megváltónk van és milyen jó is Hozzá tartozni. Az imakérésünk, hogy ezek az 

üzenetek jussanak el a gyerekek szívéig és legyen egy élő találkozásuk az Úrral 

ezen a nyáron.  

 

Idén is várjuk önkéntesek jelentkezését nyári táborainkba! 

Miért is jó ez? 

 Átélheted, hogy Isten bevon abba a munkába, amit Ő végezni akar 

mások életében. 

 Részese lehetsz a csodának, hogy te is egyre inkább formálódsz. 

Talán észre sem veszed, de Isten benned is elvégzi amit eltervezett. 

 Megélheted valóságosan a keresztyének egységét Krisztusban, 

felekezettől, anyanyelvtől, kortól, nemtől függetlenül. 

 Tapasztalhatod, hogy Isten mennyire a tenyerén hordoz és mennyire 

gondoskodik a legapróbb részletekről is. 

 Segíthetsz a fiataloknak egy lépéssel közelebb kerülni Istenhez. 

 Megerősödhetsz saját hitedben, miközben másokkal megosztod. 
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 Érsekcsanádi tábori nap 

   2019. május 11-én lehetőségünk volt Érsekcsanádon részt venni egy 

tavaszi tábori napon, melynek egyik fő célja az ötnapos nyári táborok 

megismertetése és népszerűsítése volt. Viszonylag kis létszámú csapattal 

mentünk, melyből ketten még soha nem voltak Szentírás Szövetséges 

táborokban, így nekik teljesen új élmény volt megtapasztalni, hogy miről is 

szól és hogyan is működik egy ilyen alkalom. 

   A tábori napot egy rövid játékkal kezdtük, hogy oldjuk a kezdetleges 

feszültséget. Ezután közösen elénekeltük a gyerekek kedvenc dalait, 

melyeket korábbi táborokban tanultak és Isten szeretetéről szólnak. Az 

éneklés után jött a bibliai tanítás, amely a táborok legfontosabb és 

kihagyhatatlan része. Az aktuális napra választott téma Gedeon története 

volt, amit az amerikai önkéntesünk vezetésével 

dramatikus formában adtunk elő. 

   A történetben Isten Gedeont, egy fiatal férfit 

választott ki arra, hogy egy bűnös nép bálványait, 

hamis isteneit lerombolja, végül pedig legyőzze őket. 

Gedeon szerette Istent, de emberből volt, emberi 

gondolatokkal és érzésekkel. Engedelmeskedni akart 

Istennek, de félt. Kétségbeesetten kereste, hogy mi 

Isten akarata, valóban jól értelmezte-e, amit kért, nem 

vétett-e hibát, be tudja-e teljesíteni küldetését. Isten 

pedig Gedeon minden kételyére és bizonytalanságára 

az Ő hűségével felelt. Elvette félelmét és isteni csodák sorozatával támogatta 

és segítette őt az elhívásában. 

Ennek a történetnek az erős üzenetét szerettük volna a gyerekek szívébe 

ültetni, ahogy az ezt követő kétnyelvű játékos aranymondás-tanulás szavai 

tökéletesen ki is fejezik: „Légy bátor és erős! Ne félj, és ne rettegj, mert veled 

van az Úr, a te Istened!” (Józs 1,9). 

   A kiscsoportos beszélgetések korosztályok szerint voltak lebontva, így 

minden adott önkéntes az adott korcsoport szintjének megfelelően tudta 

feldolgozni a bibliai tanítás lényegét, játékos 

feladatokon és személyesebb hangvételű beszél-

getéseken keresztül. 

Ezután egy játékos angolóra következett, melyet az 

angol anyanyelvű önkéntesünk tartott. Az órán 

különböző korú és nyelvtudású gyerekek, 

gyerekcsoportok versenyezhettek egymással az 

állat-és növényvilág tematikájú új angol szavak 

megtanulása közben. 
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Az angolóra után mindenkinek jólesett a közös bográcsos ebéddel 

összekötött kis szabadidő, pihenőidő.  

   A délután folyamán sokféle csapatjátékot játszottunk, melyek kezdődtek 

különféle sorversenyekkel, végül pedig egy kreatív alkotói tevékenységgel 

zárultak. Ez utóbbi értelmében a különböző csapatok feladata Gedeon 

történetének valamilyen adott módon való eljátszása volt (pl. pantomim, 

állókép, stb.).  

 

   A nap utolsó etapjaként meghallgattuk az egyik külföldi önkéntes bizonyság-

tételét arról, hogy ő hogyan találkozott Jézussal és mit jelent számára az 

Istennel való kapcsolat.  

Ennek a bizonyságtételnek az volt a különlegessége, hogy az illető nem volt 

ott a helyszínen, hanem videóra vette a történetét és azt játszottuk le a 

gyerekeknek. Ez a megoldás azért is volt előnyös, mert így be tudtuk vezetni 

a soron következő nyári táborok témáját, a „Faithbook-ot”, mely a közösségi 

média szempontjából vizsgálja meg a hit és a Jézussal való kapcsolat 

kérdését.  

   A nap utolsó közös eseménye végül pedig egy kvíz formájában történő 

csapatjáték volt, melyben a gyerekek pontokat gyűjtve válaszolhattak 

különböző kérdésekre. Ennek, és a nap során zajlott összes versenynek az 

eredményhirdetése tette fel az i-re a pontot, mely után elbúcsúztunk a 

gyerekektől és nyárig elköszöntünk a szeretett érsekcsanádi táborhelyünktől. 

   A tábori nap tehát szerintem összességében nagyon jól sikerült, a gyerekek 

újra átélhették a táborozás örömét, mi, önkéntesek pedig szintén rendkívül 

élveztük. Jó volt ismét megélni azt a fajta isteni közösséget, ahol keresztény 

emberek spontán módon összejönnek, és teljes összhangban tudják szolgálni 

az Urat, mindenki a saját tálentumaival. A nap igei üzenete nemcsak a 

gyerekeknek volt építő, de mi is sokat kaptunk tőle, így a fárasztó nap 

kellemes élményei mellett Isten szeretetével betöltekezve és feltöltődve 

mehettünk haza. 

Lederhaas Sára 
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Kereszt-kérdések  
a Káposztásmegyeri Református Gyülekezetben 

- a lelkész szemszögéből 

 
   12 éve kezdtük a keresztkérdések kurzust - akkor még az angolból készült 

saját fordítás alapján... 

   Most a 20. kurzus fejeződik be holnap. Bevált! Lelkésznek és munkatársak-

nak nagy élmény csapattá válni az evangélizáció munkájában - együtt kísérni 

a ránk bízott embereket, akik sokszor "0" bibliaismerettel jönnek. Látni, ahogy 

nyílik a szemük és a szívük, ahogy belejönnek a bibliaolvasásba, 

leckeírásba, kérdezésbe! Ami mindent visz, az a hétvége! Senki sem érti 

miért, de olyan lelkesedéssel telnek meg a résztvevők, olyan hangulat és 

intimitás alakul - barátokként jövünk haza, onnantól szárnyalóbbak az 

alkalmak!  

   A csoportok nem nagy létszámúak, ezért mindenkire jut személyes 

figyelem, és az új emberek nemcsak a lelkészhez kötődnek, hanem a 

segítőkhöz is. Az előző csoportból a fele elkezdett járni az istentiszteletekre 

és 75% pedig feliratkozott a kurzus után induló evangélium-felfedező 

csoportunkba. Hálásak vagyunk Istennek ezért az evangélizációs eszközért! 

 

Zámbó Andás  

Lelkipásztor 
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Kereszt-kérdések  
Szentkirályszabadjai Református Gyülekezet 

 

   Váratlanul ért a felkérés, hogy írjak egy kis 
beszámolót arról, mit is jelentett számomra a Kereszt
-kérdések sorozat. Általában nem szokott gondot 
okozni, hogy megfogalmazzam a gondolataimat, 
beszéljek mások előtt, de ezt egy nagyon komoly, 
fontos dolognak tartom. 

   Gyülekezetünk lelkipásztora Szűcs László, időről 
időre különböző tanfolyamok, tagsági kurzusok 

alkalmával igyekszik mélyíteni a gyülekezeti tagok hitét, illetve segíteni az 
újonnan érkező, a keresztény hittel ismerkedni vágyó emberek lelki fejlődését. 

Egy évvel ezelőtt egy ilyen hétvégi alkalmon én azért imádkoztam az Úrhoz, 
hogy segítsen mélyíteni a hitemet. A lelkipásztorral való személyes beszélgetés 
alkalmával már megbeszéltük, hogy konfirmálni szeretnék, de őszintén szólva 
akkor még nem álltam készen, és ő ezt nagyon jól tudta. 

Azon a nyáron nem sokkal később, több új ember, család érkezett a 
gyülekezetbe, akikkel együtt ősszel belekezdtünk egy másik keresztény 
kurzusba, ahol jó alapokat kaptunk a hitünkre vonatkozóan. A sorozat végén 
azonban minden résztvevő vágyott a folytatásra… 

Így lett a folytatás a Kereszt-kérdések sorozat. A többiek nevében is 
mondhatom, hogy mindenki örömmel érkezett a péntek esti alkalmakra. A „kék 
füzet” nagyon jó sorvezetőnek bizonyult. Abban is, hogy a Biblia olvasása 
hogyan válhat élménnyé egy ember számára, abban is, hogy hétről hétre egyre 
inkább közel kerülhettünk Jézushoz. 

Mindenki alig várta, hogy végre péntek este legyen, hogy találkozzon az új 
barátaival, hogy aznap estére letegye a hétköznapok problémáit, hogy azokra 
gyógyírt találjon, lelkileg feltöltekezzen. 

A kulináris áldásokról már nem is beszélve, mert minden héten más-más tag 
vállalta a vacsora szolgálatot, hogy a finom ételekkel is ünneppé varázsoljunk 
minden tanfolyami estét. 

Húsvét előtt értünk a Kereszt-kérdések sorozat végére és nagyon sok minden 
változott. Többünknek a csoportban ez volt az első igazi Húsvét, ami már 
nagyon mást jelentett számunkra. Már fájt, ha valaki „Kellemes Húsvéti 
Ünnepeket” netán „Boldog nyulat” kívánt az ismerősök közül. Ez nem erről szól! 

A pénteki alkalmak Istennek hála továbbra is folytatódnak Felnőtt Konfirmációs 
Felkészítő címmel, és úgy érzem, most már valóban elérkezett az idő, hogy 
Jézussal keresztségben járjak. 

Hálás vagyok az Úrnak, amiért Neki erre is volt egy tökéletes terve, és 
idevezérelt bennünket a családommal ebbe a szeretetteljes gyülekezetbe! 

 

Csontosné Fodor Gizella 
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Kereszt-kérdések  
Szilvásváradi Református Gyülekezet 

 

   Hálás vagyok Istennek, hogy lehetőséget adott 

nekem, hogy tanulmányozhassam igéjét a Kereszt-

kérdések sorozat segítségével. Ez év márciusától 

péntekenként gyűjt össze minket az Úr, hogy együtt 

vizsgálhassuk meg Márk evangéliumának fejezeteit. 

Mindig várom az alkalmakat, hiszen újabb és újabb 

ismeretekre tehetek szert, ezáltal jobban megis-

merhetem Istent, közelebb kerülhetek hozzá. 

  Ő arról is gondoskodik, hogy létszámban gyara-

podjon ez a kis közösség, a legutóbbi alkalomra is 

„elhozott" egy kedves testvért.  

   A legjobb érzés, ami a mai világi életben szinte 

már lehetetlennek tűnik az az, hogy ebben a csoportban mindenki őszintén 

megnyílik, kitárhatja szívét, olykor elmondhatja gondjait, problémáit, 

nehézségeit, ugyanakkor örömeinket is megosztjuk a másikkal. Meghallgatjuk, 

segítjük és támogatjuk egymást. De ehhez elengedhetetlen Isten jelenléte, Aki 

minden alkalmat áldottá tesz.  

   Szeretek ehhez a csoporthoz tartozni, szeretek ezekkel az emberekkel együtt 

lenni. A pénteki alkalmak után feltöltődök és azt érzem, hogy „még de jó lenne 

Istenről és az Ő fiáról, Jézus Krisztusról beszélgetni" hogy, „bárcsak ne lenne 

még vége az órának". Aminek valójában nincs is vége, mert otthon a házi 

feladat kérdéseire kereshetem meg a választ, s rendszerint a következő órát 

ennek ellenőrzésével, megvitatásával kezdjük. 

A munkafüzet gondosan összeállított, logikusan szerkesztett. Néha könnyű, 

néha nehezebb kérdéseket tartalmaz, de ez is arra sarkall, hogy még jobban 

elmélyedjek Jézus személyében. 

   Lelkipásztorunk felkészültsége és vezetése nélkülözhetetlen ezeken az 

órákon. Isten rajta keresztül érthetően magyarázza igéjét és ismerteti meg 

velem Jézust. 

   Ezúton is szeretném köszönetemet kifejezni testvéreim és a szilvásváradi 

gyülekezet nevében, hogy biztosították nekünk a Kereszt-kérdések munka-

füzetet! 

Ferencz Olívia 
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Vezetői Konferencia Franciaországban 

   2019. május 9. és 12. között került megren-

dezésre az európai Szentírás Szövetségek 

vezetőinek találkozója a francia Szentírás 

Szövetséghez tartozó rimlishofi konferencia-

központban. A konferencia fő előadói Terry 

Williams és Anette Osborne voltak. Az előadások 

címe „Here to Stay”, vagyis „Itt maradunk” volt, a 

fő témája pedig a fiatalok eltűnése a gyülekeze-

tekből, illetve, hogy mit lehet tenni ez ellen. Az előadók nagyon lényegrehatóan 

és részletekbe menően mutatták be, milyen okai lehetnek a fiatalok 

elvándorlásának, és mit tehet ezek ellen egy felelős gyülekezet, illetve miben 

segíthetünk mi nekik. 

   Nagy örömünkre meglátogatott minket Monika Kuschmierz, a Szentírás 

Szövetség nemzetközi igazagatója, illetve Christian Hellwig, a Szentírás 

Szövetség nemzetközi elnöke, akiktől egy délutáni alkalmon kérdezni is lehetett. 

A legtöbb szervezetből hoztak friss kiadványokat is (a helyi édességeken túl a 

kávészünetekhez), amiket a fő előadóterem egyik oldalán állítottak ki, így 

mindannyian megnézhettük, ki éppen milyen projektben van benne vagy éppen 

min van túl. 

   Az ún. Ötletbörzék során négy új ötlettel ismerkedhettünk meg: 

Hogyan lehet elérni orális technikával azokat, akik nem olvassák a Bibliát? 

Hogyan lehet a sportot felhasználva elérni a helyi közösségeket? 

Milyen új, izgalmas kiadványt adott ki a Holland Szentírás Szövetség? 

Milyen a „One Story” bibliai memóriakártyás játék a szlovák Szentírás 

Szövetségtől, és hogyan lehet használni a gyerekmisszióban? 

   E mellett persze sokat tanultunk egymástól a személyes beszélgetések során. 

Jó volt kicsit belelátni, ki milyen küzdelmeken van túl, milyen tapasztalatai 

vannak, hogyan próbálja betölteni az elhívását ma 

Európában. Egymás hite által megerősödve tudtunk 

búcsút mondani a gyönyörű tájnak, a testvéri 

közösségnek. 

 

                 Daxner Tamás 
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    Új munkatárs bemutatkozása 

2019. februárjától új munkatárs csatlakozott a Szentírás Szövetség csapatához. 

Mihalkovics Zsófia a kiadványok területén segíti az alapítvány munkáját. 

Mit fontos tudni rólad? 

   Budapesten születtem, az Újpesti Evangélikus 
Gyülekezet volt az otthonom kezdettől fogva. Oda jártunk 
nővéremmel vasárnapi iskolába, hittanórákra, 
konfirmációra, majd ifire, ahol egy nagyon jó közösség 
alakult a teológusaink segítségével és az akkori lelkészünk 
maximális támogatásával. Megtérésem is egy 
felejthetetlen csákvári nyári táborban történt. Tiniként és 
gimnazistaként is mindig keresztyén közeg vett körül, az 
Úr így megóvott minden bajtól és veszedelemtől. 

Mit tanultál és dolgoztál korábban?   

   Érettségi után egy fantasztikus évet Angliában, a Wycliffe keresztyén 
bibliafordító és konferencia központban töltöttem önkéntesként, ahol a világ 
minden tájáról érkező hívő fiatalokkal lehettem együtt. Majd a Corvinus 
Egyetemen kertészmérnöknek tanultam, itt ismertem meg férjemet, akivel együtt 
belecsöppentünk az egyetemi keresztyén diákkörök életébe. Az egyetem után 
egy kis kertészeti cégnél helyezkedtem el. A gyerekek születése után már 
éreztem, hogy máshol kell folytatnom az utam. Akkor jött a lehetőség, hogy egy 
kedves ismerősöm ékszerüzletébe menjek irodai asszisztensnek és segítsem a 
webáruház és bolt munkáját. Több, mint 3 évig dolgoztam ebben az elegáns 
esküvői ékszerszalonban, de a kereskedelem nem az én világom, elfáradtam. 

Hogyan jött a váltás gondolata és miért pont a Szentírás Szövetség? 

   Már gimnazista koromban kapcsolatba kerültem a Szentírás Szövetséggel, 
Tesó táborban is voltam nővéremmel és Komlósi Erzsivel. 2007 körül kereste fel 
az egyetemi diákkörünket Greizer Miki, hogy kellenek még korrektorok az 
Útjelző ifjúsági bibliaolvasó kalauzba. Azonnal elvállaltam. 10 évig önkéntesként 
segítettem háttérből az Útjelző csapat munkáját, majd 2018 őszén jött a 
gondolat, hogy ideje lenne munkahelyet váltanom, hogy több időt tudjak tölteni a 
családommal. Egy belső hang azt súgta, hogy milyen jó lenne itt az 
alapítványnál dolgozni részmunkaidőben, hiszen már rég ismerem őket. Pont 
akkor jött a hír, hogy Tamásék munkatársat keresnek a kiadványok területére. 
   Tudom, hogy Isten nem véletlenül alakította így a helyzetemet és segített 
kimozdulni régi helyemről. Ez egy teljesen más munkakör, tele új kihívásokkal. 
Most már nem csak korrektorként tevékenykedem, hanem a teljes Útjelzőt 
szerkesztem, ami a szívem csücske. Emellett a többi könyvet, kiadványt 
próbálom eljuttatni azokhoz a gyülekezetekhez is, akik még nem hallottak 
rólunk. Reményeim szerint az evangélikusok is megismerik pl. a Kereszt-
kérdések sorozatot és egyéb ifjúsági segédanyagainkat. 



 

 

Mit szeretnél még megosztani az olvasókkal? 

   A Pestszentlőrinci Evangélikus Gyülekezethez tartozunk, életünk szerves 
része a minőségi gyülekezeti élet, ahol alkalmanként besegítek a vasárnapi 
gyerekfoglalkozásokon bábjátékkal, illetve szolgálok az énekkarban és 
könnyűzenei keresztyén együttesben. Fiaink a kerületi Sztehlo Gábor 
Evangélikus Óvodába és Általános Iskolába járnak. Szeretem a keresztyén 
irodalmat, hálás vagyok, hogy most egy ilyen hívő csapat tagja lehetek. 

 

Kiadványtervek 
 

Reményeink szerint a nyáron elkészül az 

Élet-kérdések evangélizációs segédanyag, 

mely vezetői kézikönyvből, munkafüzetből és 

letölthető videóanyagból áll.                                      https://www.ceministries.org 

 

Az erre beérkezett összeg: 900.000 Ft. Hálás szívvel köszönjük 

minden kedves testvérünknek az adományát! 

 

   Következő tervünk a németországi Szentírás Szövetség 

gondozásában megjelent ifjúsági bestseller : Schlunz első 

kötetének a fordítása és kiadása. A regény főszereplője egy 

árva kisfiú, akit megtalál és befogad egy keresztyén család, 

majd számos kalandot élnek át együtt. Bízunk benne, hogy a 

könyv sokaknak elnyeri majd a tetszését és szívesen adja 

gyermeke kezébe.  

   Ha szeretnék támogatni a SCHLUNZ előállítását, ezt 

megtehetik a mellékelt csekken vagy az alábbi 

számlaszámon: OTP Bank 11742001-20058328. Kérjük, hogy minden esetben 

írják be a közlemény rovatba: „Schlunz – támogatás”. 

 

   Jövőbeni terveink között szerepel még a holland Szentírás Szövetség 

gyermekmunkás segédanyag kiadása: LIVE (Leef), melynek különlegessége, 

hogy azt a bölcsődés és óvodás csoportot célozza meg, ahol az ezzel a 

korosztállyal foglalkozó pedagógusok birtokában még nem igazán van ilyen 

módon kidolgozott anyag Magyarországon. 20-20 ószövetségi és újszövetségi 

történet óravázlatát tartalmazza az anyag, mely remek segítség lehet keresztyén 

óvodák pedagógusainak, valamint vasárnapi ovis gyermekfoglalkozást 

tartóknak. 
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Egyéb hírek, imatémák 

 Már kapható az Útjelző legfrissebb száma: 2019. július –   

szeptember!  

 Az Útjelző 14 év feletti tiniknek és fiatal felnőtteknek szóló 

magyarázatos bibliaolvasó kalauz 
 

 Előkészületben: Élet-kérdések evangélizációs segédanyag 

 Csillagpont - Református Ifjúsági Találkozó: 2019. július 23-27. 
Debrecen 

Imádkozzunk:  

 Nyári tábori angol és magyar önkéntesek jelentkezéséért 

 A táborozó gyerekekért, táborvezetőkért 

 A Kereszt-kérdések sorozatok résztvevőiért 

 Az Élet-kérdések időben történő kiadásáért és őszi konferenciájának megszer-
vezéséért 

 Új kiadványtervünk: Schlunz fordításáért és előkészítéséért 
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Szentírás Szövetség  Irodánk és levelezési címünk 1091 Budapest, Kálvin tér 8. 

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

 E-mail: info@szentirasszovetseg.net 

 Honlap:  www.szentirasszovetseg.net 

 Bankszámlaszám:  11742001-20058328  

Támogatásgyűjtés gyerekeknek 

Hitet nem adhatunk, de lehetőséget Jézus megismerésére  

a nyári táborokban igen! 

   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” megjegy-

zéssel a következő számlaszámra: OTP Bank 

11742001-20058328. Név: Szentírás Szövetség Alapítvány. 

Ha szívesen támogatná egyéb szolgálatainkat is, a fenti számlaszámon 

vagy a mellékelt csekken megteheti.  


