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Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Tudjuk, milyen szorult helyzetben lenni? Költői kérdés –
hisz kinek ne lenne személyes tapasztalata közülünk ebben!
Olyan kifejező a nyelvünk: Se ki-se be helyzet; beszorultunk,
nem találjuk a kiutat.
Gyülekezetünkben a Kereszt-kérdések folytatás bibliakörén
Dávid életét tanulmányozzuk mostanában. Dávid sokszor
átélte, mit jelent szorult helyzetben lenni. Az 1Sámuel 30-ban arról olvasunk,
egy ízben odáig fajultak a dolgok, hogy saját emberei között alakult ki lincshangulat ellene, mert városukat feldúlták, családjaikat elhurcolták, minden
ingóságukat elvitték. „Dávid nagyon szorult helyzetbe jutott: a nép már arról
beszélt, hogy megkövezi, annyira el volt keseredve…” (1Sám 30,6a) Mindez
Dávid megkérdőjelezhető szövetségkötése után a filiszteusokkal…Igen, van,
amikor rossz döntéseket hozunk, és „beszorulunk”, benne ragadunk egy
helyzetben. Persze van, amikor rajtunk kívül álló okok miatt kerülünk szorult
helyzetbe.
De mi volt Dávid reakciója? Talán az lett volna várható, hogy mindezek
után önvádtól bénultan kesereg. Vagy éppen megpróbálja kimagyarázni
magát, esetleg igyekszik hárítani a felelősséget. Úgy, hogy közben akár még
Istentől is elfordul, mondván, hogyan engedhette meg, hogy idáig fajuljanak a
dolgok, vagy felismerve saját felelősségét, annak súlya alatt
Tartalom depresszióba süllyed, és erre gondol: itt a bizonyíték, már
Bevezető
Isten is elhagyott! Dávid egyik csapdába sem esett. Ehelyett,
ahogyan a Károli fordítás olyan szépen kifejezi: „Dávid
Felhívás
azonban megerősíté magát az Úrban, az Ő Istenében” (1Sám
Nyári táborok
30,6b). Saját lelkének prédikált. Merthogy van, amikor ezt kell
Kereszt-kérdések
tennünk. Amikor a lehúzó, csüggesztő gondolatok, jogosnak
Kiborulva
tűnő félelmek, aggodalmak árasztanak el, vagy a Sátán tart
Új munkatárs
elénk tükröt, kárörvendően rikoltva: „te mersz még másoknak
bemutatkozása
hitről beszélni???” Ilyenkor kell igazán tekintetünket Istenre
Konferencia
szegezni, és megerősödni abban, kié vagyunk. Akkor is, ha a
Imatémák
Sátán vádjai sokszor igazak. De Krisztus keresztjének
győzelméért mégsem övé a végső szó. Mi pedig tudatosan és
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aktívan belekapaszkodhatunk ebbe. Ahogyan Dávid is tette, a saját
helyzetében. S az Úrban megerősödve, már Tőle tudta kérdezni, hogyan
tovább ezek után (1Sám 30,7-9).
Adja Isten, hogy saját szorult helyzeteinkben tudjuk mi is azt a reakciót
választani, mint Dávid – és lelkünket megerősítve az Úrban, tudjunk Vele
menni az úton tovább. Mi is ezt szeretnénk tenni, itt a Szentírás
Szövetségnél, napról napra.
Szeretettel,
Komlósi Erzsébet
alapítvány vezető

KEDVES BARÁTAINK!
Egy támogatónk nagylelkű és sajátos felajánlást tett: ha május 15-ig
adományt utaltok nekünk, akkor ő a támogatásotokat megduplázza! Azt
kérte, hogy írjuk meg nektek ezt a lehetőséget. Alapítványunk küldetésének
teljesítésében nagy szerepet töltenek be az adományok, és ha most
támogattok minket, akkor ráadásul sokkal többet segítetek vele, mint máskor.
A "matchfunding" jellegű felajánlás részletei:
Minden beérkező Ft megduplázódik, egészen a matchfunding támogatónk
által felajánlott keretösszeg erejéig. Ha kevesebb támogatási összeg érkezik
be, akkor kevesebb kapunk tőle is. (A keretösszeg nem nyilvános, de
jelentős.) Tehát ha most támogatsz minket, támogatásod kétszer annyit
ér, és a gyorsaságod is sokat számít.

A SZÁMLASZÁMUNK: 11742001-20058328 SZERVEZETNÉV: SZENTÍRÁS
SZÖVETSÉG ALAPÍTVÁNY. A KÖZLEMÉNYBE ÍRJÁTOK BE: "DUPLA
TÁMOGATÁS". A MELLÉKELT CSEKK IS HASZNÁLHATÓ A BEFIZETÉSHEZ.
KÖSZÖNÜNK SZÉPEN MINDEN IMÁT - ÉS EBBEN AZ ESETBEN MINDEN
TÁMOGATÁST IS!
ISTEN ÁLDJON BENNETEKET,
SZERETETTEL,
KOMLÓSI ERZSÉBET
ALAPÍTVÁNY VEZETŐ
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TÁBOROK

Az idei táborokról
Az idei évben egy régebbi, jól sikerült anyagot választottunk,
Megaquest—Isten Nagy Terve címmel. A program a megváltás
tervét egy számitógépes játék jellemzőin keresztül mutatja be:
minden újabb nap Isten tervében újabb szint a játékban. Az a
reményünk, hogy a hét során a gyerekek megértik Isten tervének
lényegét, összefüggéseit, és megismerik az annak középpontjában lévő
Krisztust.
Daxner Tamás - Táborszervező munkatárs
Táboraink 2017 nyarán

Július 3 -7: Fehérgyarmat, Siklós
Július 10 -14: Érsekcsanád, Sarkad, Pócsmegyer-Leányfalu, Szada
Július 17 -21: Vésztő, Tatabánya-Bánhida, Bp-Rákosliget, Pécs-Kertváros
Július 24 – 28: Bénye, Jászberény

Idén nyáron 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
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.

Krisztusban,
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Kereszt-kérdések
a budapest-nagytétényi református gyülekezetben
2011 tavasza után másodízben ment végig nálunk a Kereszt
-Kérdések programsorozata. Régebben szerettem volna újból
nekifutni, de kissé egyedi vágynak éreztem ezt, amiben nem
éreztem a gyülekezet támogatását.
Az elmúlt másfél év gyülekezeti történései azonban már
bátorítóbbak voltak: Isten gondviselő kegyelméből
lehetőségünk nyílt a területünkön beindítani egy imaházat, 3 km-re a
templomunktól. Ennek felújítására a forrásokat is Ő biztosította csodálatos
módon, és amikor 2016 nyarára nagyjából befejeződött az egyébként
meglehetősen lelakott épület felújítása, már benne volt a Missziói
Munkatervünkben is, hogy ismét hívogatunk a tízhetes túrára Márk
Evangéliumában.
A résztvevők toborzásának eszközeként a primer „fegyverünk" a sorozatért
való könyörgés, és a személyes kapcsolatainkon keresztüli hívogatás volt.
Behatároltabb területen szórólapokat is elhelyeztünk, de csak a korábbi
mennyiség 10 %-ának megfelelő darabszámmal. Mindezek után a január 20tól kezdett sorozaton átlagosan 16-17 fővel mentek végig az alkalmak.
A 6 évvel korábbi sorozatot egy évvel később követő 5 felnőtt konfirmálthoz
képest ez kevésnek tűnhet, de sem pozitív, sem negatív értelemben nem
akarunk a számok bűvöletébe esni. Főleg úgy nem, hogy egy helyét kereső 4
tagú család komplett hozzánk csatlakozására vonatkozó döntés
formálódásában is szerepe lehetett annak a légkörnek, amit az alkalmakon az
édesanya megtapasztalhatott - legyen ezért is Istené a dicsőség.
A résztvevők többsége gyülekezetbe járó keresztyén ember volt,
többségben asszonyok. Bizonyára nem hatottak rájuk minden az újdonság
erejével, viszont ők is olvasták Péter szavait: „Méltónak vélem pedig, amíg
ebben a sátorban vagyok, hogy emlékeztetés által ébresztgesselek titeket".
(2 Pét 1,13)
Március 31-én, a záráskor közfelkiáltással szavaztuk meg, hogy
szeptembertől „A tanítványság kérdései" sorozattal folytatjuk, és ezentúl nem
várunk 6 évet két Kereszt-Kérdések sorozat közt, hanem legalább minden
második évben, de ha lehet, akkor évente megtartjuk.
Kovács- Hajdú Albert, lelkipásztor
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Személyes beszámolók a Pestszentlőrinc-Szemere-telepi
Református gyülekezetből: Csizmadia Anita
Régóta szerettem volna tanúbizonyságot tenni arról, hogyan
tett csodákat az életemben Isten, ezért örültem a felkérésnek,
hogy fogalmazzam meg, mit is jelentett nekem a Keresztkérdések sorozat. Ha nagyon röviden kellene megfogalmaznom, akkor ezt mondanám: evidenciákra találtam.
Átlagos ateista családban születve, mindenféle keresztény
gondolatoktól mentes életem volt 14 éves koromig. Akkor, nem
tudtam minek köszönhetően, teljesen magamtól elkezdett foglalkoztatni Isten.
Végigmentem a katolikus felekezet szerinti állomásokon (keresztelés, első
áldozás….), hittanra jártam, cserkész voltam. Tartott ez a serdülő korig, de
aztán tévúton voltam. Nem tagadtam továbbra sem Isten létezését, de nem
jártam tovább az útján.
Visszanézve, életem első fele az átlagosnál sokkal nehezebbre sikerült,
rajtam kívülálló dolgok miatt, de valahogy ember maradtam, sőt erősödtem a
terhek alatt. Aztán jött életem szerelme, akivel ugyancsak súlyos helyzeteket
kellett átélnünk, ugyancsak rajtunk kívül álló okok miatt.
Pontosan 12 évvel ezelőtt, a templomi esküvőnkre készülve, elkezdett a
Szentlélek dolgozni bennünk. Eljárogattunk vasárnaponként az istentiszteletre,
de azért nem „szakadtunk bele” az erőfeszítésbe. Közben kezdtük érezni, hogy
a gondok egyre nehezebbek, egyre több a zárt ajtó, hiányzott valami belőlünk.
Tele voltunk kérdésekkel, amikre nem tudtunk kitől válaszokat kérni. Ekkor
hallottunk a Kereszt-kérdések sorozatról, amire én nagyon szívesen mentem
volna, de megvallom őszintén, féltem, hogy a férjem nem nyitott rá.
Legnagyobb meglepetésemre, örömmel csatlakozott az ötlethez, így
elmentünk. Rettenetesen izgultunk, féltünk, hogy kiderül mennyire tudatlanok
vagyunk és hiányos a lexikális tudásunk a többiekéhez képest. De nem így
volt: itt válaszok vártak, magyarázat, megértés, szeretet….
És itt jön a lényeg – megértettük miről is szól Jézussal élni: ez lett életünk
alap-evidenciája. Ez egyértelmű dolgokat jelent, amik eddig is végigkísérték az
életünket, csak nem vettük észre, pedig ott voltak az orrunk előtt.
És egyértelmű lett a vasárnapi istentisztelet, egyértelmű a napi bibliaolvasás,
a napi hálaadás, és még sorolhatnám mennyi minden lett egyértelmű, mióta a
Kereszt-kérdések sorozaton megértettük a lényeget!!
Azután másodszor is végigjártuk a sorozatot, ezúttal már vittük magunkkal a
keresztlányunkat is…
A Kereszt-kérdések hatására konfirmáltam, és remélem, majd a férjem is fog.
Mindenkinek ajánlom ezt a sorozatot, akinek kérdései vannak. És higgyétek
el: nincsenek rossz kérdések!
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Vámos Rebekka
Mielőtt elkezdtem volna járni a Kereszt-kérdések órákra,
rengeteg negatív élményben volt részem egyszerre.
Ennek hatására rossz gondolataim támadtak, habár
mindössze 21 éves vagyok. Kéthétig fel-alá járkáltam
Budapest utcáin, emésztve magam, okolva a világot,
magányosan.
Előtte sose érdekelt a vallás, a lelkem üdvössége, a
Biblia vagy legfőképpen Isten. Aztán a sokadik napi
bolyongás után, mikor már kezdett eluralkodni felettem teljesen a
kétségbeesés, egy padon ülve rákerestem a Biblia tanításaira az interneten, magam sem tudom megmagyarázni a miértjét - és olvasgatni kezdtem. Mikor
már a sokadig versen voltam túl, azt éreztem, hogy ideje megtalálnom az
életem értelmét és célját, hiszen kizárt, hogy erre lettem teremtve. Azt
gondoltam, hogy talán itt kellene kezdenem valahol, a hitnél. Nem egészen 10
percre rá, hogy ezt eldöntöttem, megkeresett telefonon a Keresztanyukám,
hogy nem lenne-e kedvem csatlakozni egy 10 hetes Kereszt-kérdések
tanfolyamhoz. Mivel éreztem, hogy talán innentől valami igazán fantasztikus és
új kezdődhet el velem, rávágtam, hogy PERSZE! Akkor és azóta tudom, hogy
ez nem a véletlen, hanem Isten csodálatos terve volt, amelyet Krisztus által
kaphattam meg.
Mindig azt éreztem, hogy sehova se illek, nem tartozom sehova se igazán.
Életem során többen első ránézésre negatív következtetéseket vontak le
rólam, pedig azelőtt egy szót se beszéltek velem. Itt, a gyülekezetemben
azonban az első perctől kezdve otthon éreztem magam, biztonságban. Nem
éreztem magam feszélyezve egy pillanatra se. Szabadon kérdezhettem és
véleményt nyilváníthattam, és ennek csak pozitív következményei lettek.
Tudták, hogy egyelőre csak ismerkedem "Krisztus" gondolatával, mégse
próbáltak meggyőzni saját nézeteik igazságáról, ezzel engedve, hogy saját
magam döntsem el, melyik utat választom. A 10. hét végére el tudtam dönteni
mit szeretnék, vagy ami a legfontosabb: KIBEN HISZEK. A számomra
legfontosabb kérdésre pedig megkaphattam a választ Jézus Krisztus által.
Az elfogadás folyamata hosszabb idő, de azt gondolom, hogy ez az az Út az
ember életében, amit érdemes és élvezet végigjárni, hiszen mára sokkal
gazdagabb lettem vele, Isten által. Érzem, hogy van miért / Kiért felkelni, hiszen
tudom, én is egy csodálatos isteni terv része vagyok. A hátralévő napjaimat
nem kell magányban töltenem, hiszen Istenhez mindig szólhatok, Krisztusnak
hála. Tudom, ha hitemhez tartom magam továbbra is, akkor Isten is megtart
engem abban a jóban, amiben döntésem óta is tart, és Jézus által lelki
üdvösségem is biztonságban tudhatom.
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Új kiadvány: Lysa TerKeurst: Kiborulva c.
könyvéhez Munkafüzet és DVD
A Kiborulva sorozat bármilyen jellegű és bármekkora
csoporttal használható (pl. baba-mama körrel, gyülekezeti női
bibliakörön, vagy akár 2-3 barátnővel, akik találkoznak hetente
egy kávé mellett), sőt egyénileg is. Háromféle módon vehetjük
végig az anyagot:
„A” verzió – Csoporttal, házi feladatok nélkül
Ebben az esetben minden héten a DVD egyik epizódja a beszélgetések
kiindulópontja. Ehhez kapcsolódó, majd a témát továbbmélyítő kérdéseket
találunk a Munkafüzetben, 6 alkalomra. A Munkafüzetet tanácsos mindenkinek
beszerezni, hiszen ez nemcsak vázlatul szolgál az alkalmakhoz, hanem ebbe
jegyezhetjük le a kérdésekre adott válaszainkat is, amiket később otthon is
elővehetünk. Az alapkönyv elolvasása a sorozat előtt, közben vagy után szintén
igen hasznos a beszélgetések mellett.
„B” verzió – Csoporttal, házi feladatokkal
Ha igazán szeretnénk elmélyülni a témában és a végére járni reakcióink
mozgatórugóinak, illetve teret engedni annak, hogy Isten régi, rossz
beidegződéseket is megváltoztasson bennünk, akkor érdemes több időt szánni
minderre. Ebben segítenek a Munkafüzetben található házi feladatok, amiket kiki egyénileg vesz végig otthon. Minden egyes óravázlat után 6 napra elegendő
házi feladat van, melyek napi 30 perc alatt elvégezhetők. A témához kapcsolódó
bibliatanulmányokat, az alapkönyv fejezetenkénti feldolgozását és önismereti
feladatokat találunk itt. Bíztatunk mindenkit, hogy végezze el a házi feladatokat
is – megéri. A lelkünk egészsége (és szeretteinké, hiszen rájuk is hatással
vagyunk!) megér ennyi befektetést az időnkből!
„C” verzió – egyénileg
Előfordulhat, hogy élethelyzetünkből adódóan nincsenek olyanok körülöttünk,
akikkel közösen tudnánk végigmenni a témán, hogy megbeszéljük azt. Ha így
van, akkor egyedül is nekivághatunk ennek az önismereti és Isten által
formálódó útnak. Az alapkönyv, a munkafüzet és a DVD együttes használatával
egyénileg is fel tudjuk dolgozni a kérdéseket. (A Munkafüzet bevezetője konkrét
tippeket is ad arra nézve, hogy mely részekre érdemes koncentrálni ez
esetben.)
RENDKÍVÜLI KEDVEZMÉNY: hírlevelünk olvasóinak 40% kedvezményt
kínálunk május 31-ig. Könyv 2500 helyett 1500 Ft, Munkafüzet 1500 helyett
900 Ft, DVD: 1500 helyett 900 Ft. Megrendeléskor kérjük jelezni: „hírlevél
kedvezmény”!
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Részlet a Kiborulva c. könyvből
… De mihez kezdjünk a súlyosabb dolgokkal? A visszatérő sérelmekkel,
a folyamatosan ismétlődő problémákkal és helyzetekkel, amiken, úgy tűnik,
nem tudjuk olyan könnyen túltenni magunkat? Ezek feldolgozásához is kell
valami stratégia. Ha nem foglalkozunk a kupacban halmozódó nagyobb
sziklákkal, akkor különösen is fennáll a veszélye annak, hogy később egy
bosszú-fűtötte kitörés lesz a vége. A következő fejezetben részletesen is szó
lesz arról, hogyan alakíthatunk ki magunknak egy egyéni konfliktuskezelési
tervet. Hadd beszéljek most inkább arról, milyen stratégia vált be leginkább
nálam az elfojtott, elrejtett sziklatömb méretű kövekkel kapcsolatban.
Egyetlen egy, de sorsdöntő kérdést szoktam ilyenkor feltenni magamnak. Ez
pedig olyannyira sorsdöntő, hogy meg merem kockáztatni: ha ezt nem
tenném fel, az minden bizonnyal sokkal inkább a konfliktus
elmérgesedéséhez, mintsem a kapcsolat helyreállításához vezetne. Mi tehát
ez a kérdés?
A célom a bizonyítás vagy a jobbítás?
Más szavakkal: az a leghőbb vágyam, hogy bebizonyítsam: nekem van
igazam, vagy pedig az, hogy próbáljak javítani a kapcsolatunkon? Amikor a
magam igazát igyekszem bebizonyítani, elfojtott érzéseimet használom fel
sziklagyártó tevékenységem igazolására. Az egymásra rakódó sérelmek
egymásra rakódó kőhalmot eredményeznek, miközben szorgalmasan
gyűjtögetem a bizonyítékokat: nekem van igazam, a másik pedig téved. Aztán
amikor az elfojtás végül robbanáshoz vezet, hatalmas muníció áll
rendelkezésemre múltbeli sérelmekből, és kezdődhet a vádbeszéd. A
bizonyítási eljárás. Amit meg kell nyerni, bármi áron. Reakcióim mozgatórugói
a megbántottság és a düh. Olyan dolgokat mondok, amiket később magam is
megbánok. Ha azonban az a vágyam, hogy javítsak a kapcsolatunkon, akkor
törekedni fogok rá, hogy megértsem a másik nézőpontját, és elég fontos
számomra a kapcsolat ahhoz, hogy érte és ne ellene harcoljak. Ahelyett,
hogy dühből reagálnék, megállok egy időre, és hagyom, hogy a Szentlélek
helyes mederbe terelje első impulzusaimat.
És aztán megküzdök a problémával, de nem magával a személlyel.
A Munkafüzetből mintaoldalak, a a DVD-ről pedig a teljes első rész letölthető a
honlapunkról. www.szentirasszovetseg.net
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Olvasóink írták...
„2016. október elején jelent meg a Szentírás Szövetség új könyve: Lysa
TerKeurst: Kiborulva című kiadványa magyar fordításban. Mivel előzetesen
hallottam róla, nagy érdeklődéssel vártam. Napi tapasztalatom: a világ diktálja
és szüntelen adagolja a hétköznapi helyzeteket, érzéseket, a mindennapi
kihívásokat, a megfelelni akarást magamnak, a környezetemnek, az idő
szorítását, a kudarcokat, a vélt vagy valós félelmeket, az aggodalmat, a
szomorú helyzeteket, a tehetetlenséget, a lehangoltságot, a bosszúságot.
Mindez azután betegséget is kiválthat, és akkor tényleg vége, oda a jó kedv,
eltűnik a remény! Körülbelül ennyire jutunk (ide süllyedünk) saját erőnkből!
De úgy látom, hogy erre is igaz: „az ÚR csodásan működik”, és most
elérkezett az ideje, hogy sok „kiborult” dolgozó nő/ vezető nő/ beosztott nő/
feleség/ anya/ kismama/ nagymama kezébe adjon egy vigasztaló, erőt adó,
csodálatos könyvet. Ez a könyv az Ószövetség és az Újszövetség koráig visz
vissza bennünket. Hiszen az emberi természet nem változott: nyers érzések
kavarognak bennünk ősidők óta, de Isten a Biblia történetein keresztül kínálja
a vigasztalást is. A Biblia olyan vezérfonal (életvezetési „használati útmutató”)
a kezünkben, amely felemel, vígasztal, erőt ad a hétköznapokra minden
területen: családban és munkahelyen, rokonok és barátok között. A nyers
érzésekből átvezet a bölcs döntésekhez, csendes hangnemhez, építő
gondolatokhoz, anélkül, hogy elfojtanánk érzéseinket vagy robbanásig jutnánk.
Nagy élmény számomra, hogy ez a könyv többször is elolvasható, és újra meg
újra megnyugvást ad üzenete konkrét harcaimban. Ösztönöz a rendszeres
bibliaolvasásra, hogy megszólítson, megerősítsen a napi üzenet.
A könyv megszólít hívőket, útkeresőket, sőt ellenállókat, kételkedőket is,
akik nem is gondolják, hogy Isten csodálatosan működhet bennük is. Egy még
nem hívő, de érdeklődő ismerősömet is megszólította ez a könyv. Olvasás
közben döbbent rá, hogy ő is felismerheti, megköszönheti, sőt keresheti a
látókörtágító lehetőségeket. Azóta keresi Isten útmutatását, és már felismeri
azokat a helyzeteket, ahol megtapasztalja az Ő hatalmát, és kezdi hinni, hogy
az Ő ereje az ő életében is változást munkál.
A könyv gondolatai abban erősítettek meg, hogy a változást nem a
körülményekben kell keresnünk elsősorban, hanem nekünk magunknak kell
változnunk, és ez az, ami majd a környezetünkre is kihat!”
Szepesiné Páll Edit
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„Az öt gyermeket nevelő Lysa TerKeurst könyvének egyedi stílusa azonnal
magával ragadott. Példáit saját környezetének életéből veszi, talán ettől ilyen
színes és sokoldalú: könnyed, olvasmányos, finom humorral fűszerezett,
ugyanakkor nagyon plasztikus, sőt, néhol tragikusan komoly. De bármilyen is
legyen a fejezet hangvétele, érződik, hogy életének iránytűje a Biblia, legfőbb
tanácsadója és szövetségese pedig Jézus Krisztus. Minden—nemcsak
keresztyén—nőnek ajánlom Lysa könyvét, legyen öreg vagy fiatal, családos
vagy szingli. Aki belelapoz, sírva-nevetve, de garantáltan magára ismer majd.”
Berg Piroska

Európai Munkatársi Konferencia
A Scripture Union (Szentírás Szövetség)
november 7-től rendezte meg az Európai
Munkatársi Konferenciát, melyre mi is meghívást
kaptunk. 24 országból 115 fő vett részt rajta. A
Frankfurtban tartott 3 napos találkozó célja az
Európa különböző országaiban a Szentírás
Szövetségnél szolgálatot végző munkatársak
személyes találkozása, megismerkedése vagy a már meglévő kapcsolatok
elmélyítése volt. Néhány program, ami számomra sokat jelentett:
Az első nap
fogadtatással.

este

„Welcome

evening”-gel

kezdődött,

szeretetteljes

A következő két napot igehirdetés nyitotta meg a János 17 alapján, ahol
Jézus főpapi imájában mind magáért, mind jelen és jövőbeni tanítványaiért
imádkozik, példát adva elénk.
A második nap folyamán előadást hallhattunk a Szentírás Szövetség
történetéről és jelenéről, és különféle témákban tartott szemináriumok tarkították
a programot. A délutáni szünetben egyik kedves frankfurti testvérünk jóvoltából
egy rövid városnézésen vehettünk részt. Délután minden ország bemutatott egy
saját készítésű posztert a jelenlegi tevékenységükről és jövőbeni
célkitűzéseikről.
A harmadik nap végén a „különbözőség – egység” témájában volt vetélkedő:
építőkockák kirakásával hogyan tudjuk érzékeltetni e kettőt? Ügyes megoldások
születtek. A konferencia végét egy vidám játék zárta, mely még jobban
összekovácsolta a társaságot.
A zenét a közös énekekhez a három nap során különböző országokból jött
testvérek által alakított zenekar biztosította, mindenki a saját hangszerével
szolgált. Jó volt ez a három nap, jó volt ott lenni, részt venni és hálás szívvel
hazatérni!
Váriné Lukács Ágnes—irodavezető
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Új munkatárs bemutatkozása
Idén március óta új munkatárssal egészült ki a Szentírás Szövetség. Kis
Csaba segíti Daxner Tamás munkáját a táborszervezés területén.
Mit fontos tudni rólad?
Kolozsváron születtem és nőttem fel. Gyülekezetileg a
Farkas utcai református gyülekezet ifjúsági csoportjába jártam
éveken keresztül. Szüleim sajnos nem gyakorolták hitüket,
Édesapám ünnepnapokon járt templomba, édesanyám még
akkor sem. Egyedül apai nagyanyám volt hűséges hitéhez és
gyülekezetéhez.
Mit dolgoztál korábban?
Érettségi előtt a műszaki pályát választottam, felvételiztem a Kolozsvári
Műszaki Egyetemre, számítástechnika szakra. Diploma után hálózatépítéssel,
adatbázis feltöltéssel foglalkoztam, illetve fejlesztőmérnökként is dolgoztam. E
mellett dolgoztam a közigazgatásban is, orvosi műszerekkel és
minőségüggyel, minőségirányítási rendszerekkel is foglalkoztam.
Hogyan jött a váltás gondolata?
Isten és szolgálatának vonzása sokkal erősebb lett életem során, mint a
technika és számítógépek világa. Lassan de biztosan megértettem, hogy az
utóbbi egy mesterséges, virtuális világ, Isten országa ennél sokkal valósabb!
Mikor megértettem Isten általános akaratát, és ezt átültettem személyes
életemre, ebből lett a személyes elhívás. Óvatosan ugyan, de úgy döntöttem
Őt szolgálom hivatalosan is.
Mért pont a Szentírás Szövetség?
A Kereszt-kérdésekkel találkoztam először a Fasori Gyülekezetben, ebből
írtam a szakdolgozatomat is. Ennek révén kerültem kapcsolatba Komlósi
Erzsébettel. Ő hívott el az alapítványhoz.
Mit szeretnél még megosztani az olvasókkal?
A Budapest-Fasori Református gyülekezetbe járok. A Promiszban (Pesti
Református egyetemi Misszió) segítek. Szeretek barkácsolni, tehnikai
érzékemet és képességeimet most is használom, de most már mindennek
Isten dicsőségét kell életemben szolgálnia. A cserkészet "élményét" szeretném
megosztani másokkal is, ezért a Fasori Gyülekezetben újraindítottuk a 270-es
számú Hajnal cserkészcsapatot.
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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: 2017 április—június! Az Útjelző 14
és 18 év közötti fiataloknak, míg a Lélekfrissítő nőknek
szóló magyarázatos bibliaolvasó kalauz.


 Az idei évben is köszönettel várjuk az SZJA 1% felajánlásokat! Adószámunk:

18057124-1-43
 Előkészületben: gyermekistentiszteleti óravázlatok a Bibliai Kalandtúrához
(Újszövetség). Az Ószövetség feldolgozása már kapható!
Imádkozzunk:
 A rendkívüli adományozási lehetőség eredményességéért.
 Nyári tábori önkéntesek jelentkezéséért.
 A harmadik héten a Budapest-Rákosligeti tábor megrendezéséért, mert a

gyereklétszám most túl alacsony.
 A Kereszt-kérdések sorozatok résztvevőiért.
 A Kiborulva c. könyv, munkafüzet és DVD megismertetéséért.

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

