
 

 

 

2018. tél 

Hírlevél Szentírás Szövetség 

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 
   

   2018 a változások éve volt a Szentírás Szövetség számára, és 

ez egy olyan típusú ember számára, mint én, aki nehezen viseli 

és dolgozza fel őket, elég sok nehézséget jelentett. Persze 

minden évben voltak olyan dolgok, események, törvényi változá-

sok, stb, amikhez alkalmazkodni kellett, de az alapítványnál 

töltött 10 évem alatt semmi sem hasonlítható ahhoz a 

változáshoz, amit Erzsi távozása jelentett a vezetői pozícióból. Igaz a mondás 

itt is: a jóhoz könnyű hozzászokni. 

    Persze ez nem jelenti az, hogy mindig ugyanúgy láttuk a dolgokat, és 

nem voltak vitáink. Mégis, Erzsi jelenléte, biztos, átgondolt vezetése olyan 

alapot jelentettek a számunkra, amin nyugodtan tudtunk dolgozni, szolgálni, 

tervezni. Talán nem véletlen, hogy Isten most ezt megbolygatta, és ezzel is 

emlékeztetett minket, hogy Rá kell építenünk az életünket, és nem 

emberekre. Mégis, ahogy most visszatekintek erre az évtizedre, hála van 

bennem. Hála Isten iránt, aki ide vezetett. Hála Erzsi felé, akitől sokat 

tanultam, és aki hűséges vezetésével példát adott nekem abból, hogyan kell 

hűnek lenni a ránk bízott tálentumon. Remélem, feleannyira jó vezetője 

lehetek az alapítványnak, mint ő volt! 

    Az igazsághoz hozzátartozik, hogy nem vágytam a 

vezetésre. Sosem gondoltam magam alkalmasnak, illetve azt 

gondoltam, hogy sok olyan feladatot, amit táborszervezőként 

szerettem, nem folytathathatnám tovább az új pozícióban. Az 

első körre a kiválasztásnál így nem is jelentkeztem, inkább 

csak drukkoltam, hogy jó vezetőt találjunk, akivel együtt tudok 

majd szolgálni. Ahogy telt az idő, és a kiválasztási folyamat 

egyre kitolódott, úgy nőtt bennem is a feszültség. Végül 

„beütött a ménkő”, és a kiválasztott jelölt mégsem vállalta el a 

feladatot. Ezek után javasolta Erzsi, hogy a második körre 

adjam be én is a jelentkezésemet, és így is lett. Januárra a 

kuratórium úgy döntött, hogy engem kér fel.  
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Az új feladatkör sok új kihívással jár, főleg, mivel a táborokkal együtt kellett 

idén még helytállnom. Mégis jó megtapasztalni, hogy alakíthatom az 

alapítvány jövőjét, persze csak ha Fentről is megerősítik. Jó tudni azt is, hogy 

Erzsi nem ment messze, továbbra is a Szentírás Szövetség (nemzetközi) 

csapatának a tagja maradt, és tudom, hogy a jövőben is számíthatok a 

tanácsaira.  

Az imakérésem és a vágyam az, hogy Isten erősítsen meg ebben a 

pozícióban, és vezessen tovább. 

Testvéri köszöntéssel, örömteli karácsonyt és áldott új évet kívánva 

magam és munkatársaim nevében, nagyon sok szeretettel, 

 

Daxner Tamás 

Alapítvány vezető 

A táborok után 
    Az idén úgy döntöttünk, hogy felfrissítünk egy régebbi 

anyagot, a Groundbreakers-t (út-feltörők). A tanítást átírtuk, 

új drámajáték született, a kézműves programra külön 

csoportot hoztunk létre (akiknek remek ötleteik voltak). A 

végén valószínűleg könnyebb lett volna azt megszámolni, 

amit megtartottunk az eredeti programból. Az igei tanításban 

Jónás, Illés, Nehémiás, a bűnös asszony és Jézus példáján 

keresztül vizsgáltuk meg, mit jelent, amikor Isten valamilyen 

új területre küld minket, hogy Őt képviseljük.  

A 10 táborban több mint 310 gyermek vett részt. Pár visszajelzés: 

„Második alkalommal vehettem részt az angol táborban, ahol nagyon jól 

éreztem magam. Tetszett, hogy tanulhattam angolul igeverseket és énekeket. 

Új barátokat is szereztem. Érdekes volt olyanokkal együtt lenni akik más 

országból jöttek, nem beszélnek magyarul, de szeretik Jézust. Köszönöm, 

hogy ott lehettem!” Réka (11 éves) 

„Minden nyáron szeretnék jönni, mert lehetett kézműves dolgokat készíteni, 

énekelni, csapatjátékokkal játszani, bibliai történeteket hallgatni. És várom 

hogy találkozzak a régi segítőkkel!”   Attila (10 éves) 

„Miért is volt jó az angoltábor? Nos, erre számtalan dolgot lehet felhozni, 

például: Megismerkedhettünk játékosan az angol nyelvterülettel. Mégis talán 

a legfontosabb, hogy tanulhattunk Istenről egy-egy bibliai történetet, és a 

segítők életével kapcsolatban megtudtuk, hogy ők hogyan találkoztak 

Istennel. Nekem ezek a tapasztalataim a táborral.” Dénes (13 éves) 
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Máté Dóra - Sarkadi Református Gyülekezet 

    Örömmel és hálával a szívemben emlékezem vissza a 

sarkadi táborozásra! Rutinos táborozó vagyok, de ez a 

tábor egyike a legemlékezetesebb, legtöbbet mesélt 

táborozásaimnak. 

     Nem vagyok rajongója a hirtelen jött ötleteknek, sem a 

komfortzónámból való kimozdulásnak. Azonban, mikor 

meséltek nekem a Szentírás Szövetség által szervezett 

angol gyerektáborokban való önkéntességről, azonnal 

felcsillant a szemem, és gondolkodás nélkül mondtam, 

hogy "Megyek!" Az egyetemi vizsgák miatt azonban mégsem volt ennyire 

biztos és akadálymentes ennek a megvalósítása. De amilyen tökéletesen és 

hihetetlen módon alakultak a kilátástalan dolgaim az utolsó pillanatokban, 

olyan csodálatosan tapasztaltam Isten kegyelmét és vezetését most is. 

    Nem ez volt az első hasonló táborom, 

ezért volt egy elképzelésem, hogy körül-

belül miből is áll egy ilyen hét. Leginkább 

azért aggódtam, hogy mivel mindenki-

vel  akkor találkozom először, a gyerekek 

nem fognak közel engedni magukhoz, nem 

találom meg velük a közös hangot, a többi 

önkéntessel meg nem fogunk tudni jól 

csapatban együttműködni. Ám az első nap, 

első órák után ezek a kételyeim mind 

szertefoszlottak. A program tartalmilag 

sokkal többet nyújtott, mint képzeltem (pl. amellett, hogy minden nap a tiszta 

Ige szólt, az önkéntesek bizonyságot tettek, és megtapasztalásokat osztottak 

meg a gyerekekkel, ami számomra új volt, ám rendkívül értékes és építő); a 

gyerekek rendkívül aranyosak, barátságosak voltak, úgy beszéltek, játszottak 

velünk, mintha régóta ismertük volna egymást; a többiekkel pedig, úgy látom, 

hogy tényleg egy igazi csapatot alkottunk! Nem mondom, hogy nem volt 

fárasztó az állandó pörgés, ám ennek ellenére, felüdülve távozhattunk. Jó volt 

látni az Isten iránti érdeklődést, vágyat a gyerekekben, a rengeteg szeretetet, 

amivel voltak irányunkban. Adni mentünk, de igaziból ezerszer többet 

kaptunk!  

Ma is csodálom Isten kimondhatatlan kegyelmét, felfoghatatlan szeretetét, 

amit a hét folyamán tapasztalhattunk!  Sajnálom, hogy személyesen nem 

ismerhettem meg azt a szervezői csapatot, amely tagjai lehetővé tették, hogy 

ez a táborozási hét megvalósuljon. Igazán értékes emberek, remélem, majd 

következő alkalommal sikerül találkoznom velük! :)   



 

 4 - Hírlevél NYÁRI TÁBOROK 2018 tél 

Pap Rúben - Sarkadi Református Gyülekezet 

    Igazából én nem is terveztem, hogy ezen a nyáron 

táborba megyek, mégis Isten tervei másak voltak. Sosem 

voltam nagy táboros, szerintem régi rossz tapasztalatok 

miatt. Még megtérésem után sem mentem el egyik 

táborba sem, amit az ifivel szerveztünk, annak ellenére 

sem, hogy sok jó visszajelzést kaptam az áldásokról és 

Isten jelenlétéről.  

    Aztán idén egy átlagos napon az egyik ismerősöm csak 

úgy rámírt, hogy szeretnék-e önkénteskedni Magyarországon egy keresztyén 

gyerektáborban és valami bennem azt súgta, hogy menjek el, és használjam ki 

a lehetőséget. Pár óra múlva be is adtam a derekam. :) Maga az utazás jó volt 

a tábor fele, mivel vonatozhattam egy jót Pesttől egy Sarkad nevű városig, 

viszont a táborban töltött idő tartotta igazán a boldogság színvonalát. Már a 

megérkezéskor nagyon kedvesen fogadtak minket, és nem csak a helyiekkel, 

de a többi önkéntessel is sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Nagyon sokat 

jelentett számomra, hogy olyan emberekkel lehetek körülvéve, akik úgyszintén 

Istent követik. Ez is egy mérföldkövet jelentett számomra, mivel valahogy 

mindig is nehezemre esett beilleszkedni egy közösségbe. Persze semmi sem 

történt véletlenül, minden Isten érdeme. A gyerekekkel is nagyon jó volt 

foglalkozni, és nagy örömet jelentett számomra, hogy  a Bibliát 

tanulmányozhattuk velük együtt.  

Egész héten érezhettük Isten áldásait és szeretetét. Nagy élményt jelentett 

ez a tábor számomra és felbátorított, hogy mostantól használjak ki minden 

egyes lehetőséget, amikor elmehetek egy olyan táborba, ahol Isten áll a 

középpontban. 

Brassó Dóra Lili - Szadai Református Gyülekezet 

    Idén először vehettem részt a Szentírás Szövetség 

táborában, mint önkéntes. Korábban még nem értesültem 

róla, hogy van ilyen lehetőség, de amint eljutott hozzám a 

hír, tudtam, hogy ott a helyem a szadai táborban! ;) 

    A tábori hét rengeteg áldást és mókát hordozott magában 

és lehetővé tette mindnyájunk számára a fejlődést mind 

hitben, mind személyiségben. Hiszem, hogy a gyermekek 

közvetlenül megtapasztalhatták Isten jelenlétét és feltétel nélküli szeretetét, 

amit reménység szerint sikerült közvetítenünk feléjük. Hallották, olvasták, 

tanulták az Örömhírt magyar és angol nyelven. Nagyszerű alkalom adódott 

számomra - és hiszem, hogy a többi segítő számára is - arra, hogy 

megújuljunk, Isten kegyelme által Krisztus-képűbbé formálódjunk és legalább 

ezt a hetet teljesen odaszánjuk az életünkből Neki és azoknak, akik felé 
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szolgálunk. A tábor csodálatos mód és hely ahhoz, hogy ott barátságok 

köttessenek és a felek egymás hite által épülhessenek. Én magam is 

megtapasztalhattam ezt, és nagy örömömre szolgált! A minket fogadó lelkész-

család Isten szeretetét, türelmét és szelídségét tanúsította mind a táborozók, 

mind a táboroztatók iránt.  

Minden egyes ilyen tábor megerősítés és felkészítés egy következő lépésre 

a hitéletünkben. Az elhívás sosem érkezik véletlenül és, ha valaki rálép az 

Isten által előkészített ösvényre, még ha az sokszor nem is olyan egyértelmű 

és gondtalan, mint ahogy mi azt első nekifutásra elképzeltük, tudhatjuk, hogy Ő 

végig vezet rajta, és nem remélt és meg nem érdemelt áldásokban részesít 

bennünket!  

Én ezeket az áldásokat megtapasztalhattam az eltelt egy hét során és 

nagy várakozással tekintek a jövő évre, bízva abban, hogy újfent Isten 

munkatársa lehetek, lelki testvéreimmel együtt! 

Charlotte Quant 

    Ezen a nyáron lehetőségem volt két hétig Magyarországon 

szolgálni a Szentírás Szövetséggel. Az első hetemet Szadán 

töltöttem, ahol nagy szeretettel fogadott minket a helyi lelkész 

és a családja. Hamar összebarátkoztam a csapattal, és 

hamarosan úgy éreztem, mintha már évek óta ismertük volna 

egymást.  

A gyerekek nagy lelkesedéssel érkeztek minden reggel, és hasonló 

lelkesedéssel akarták próbára tenni az angol segítők magyartudását is. 

Szégyellem bevallani, de az első napon nem is akartak nekem jutalom matricát 

adni, csak amíg nagy nehezen (4. próbálkozásra!) el tudtam mondani az 

igeverset magyarul. Utána azért belejöttem, és összegyűjtöttem az összeset!  

A tábor másik fénypontja számomra a bibliai tanítás volt. Csodálatos volt, 

hogy beszélhettem nekik Istenről annak ellenére, hogy nem beszélem a 

nyelvüket. A gyerekek itt is nagyon aktívak voltak, és szívesen részt vettek 

mindenben: eljátszották, hogy ők a hal, ami lenyelte Jónást, vagy éppen az 

Illésnek leküldött égi tűz. 

A második hetem során Pócsmegyeren szolgáltam. A csapat itt is nagyon 

támogató volt. Nagy örömöt okozott nekem az is, hogy láthattam Istent 

munkálkodni a hét során. A normál esetben egymással állandóan csivitelő 

gyerekek teljesen elcsöndesedtek és figyeltek a vezetők bizonyságtételeit 

hallgatva.  

Ezek a táboros szolgálatok nagyszerű élményt jelentettek a számomra. 

Csodás csapattagokat ismerhettem meg, és életemben először szolgálhattam 

Magyarországon. Nagyon megérte! Köszönöm a Szentírás Szövetségnek ezt a 

lehetőséget! 
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Helena Ndindi 

    Korábban már részt vettem angol táborokban 
angol nyelvű segítőként, de azok nem 
keresztyén táborok voltak, így most vártam arra, 
hogy  egy olyan táborba mehessek, ahol Jézus 
van a középpontban. Az első pillanattól kezdve 
nagyon jól megértettük egymást a többi 
segítővel, hiszen Jézus szeretete egyesített 
minket felekezeti és etnikai különbségektől 

függetlenül. Egyek voltunk abban is, hogy meg akartuk mutatni Jézus szeretetét 
a gyerekeknek minden szavunkban és cselekedetünkben, örömteli és játékos 
légkörben, amiben persze a vizes játékok „vitték a pálmát”. 

Minden nap lehetősége volt egyikünknek megosztani a gyerekekkel, hogyan 
ismertük meg Jézust, hogyan munkálkodik Isten nap mint nap az életünkben, és 
reményeink szerint ez segített nekik is felismerni, hogy Isten személyesen ismeri 
őket, és törődik velük. Nagyon bátorító volt számomra, amikor az egyik 
táboromban az egyik gyermek megkérdezte, mért vagyunk mi ennyire kedvesek, 
és elmondhattam neki, hogy Jézus miatt.  

Első alkalommal szolgáló segítőként teljes szívvel javaslom ezt a missziót 
mindazoknak, akik követik az Urat, szeretik a gyerekeket, és szívesen irányítják 
a gondolataikat és a szíveiket a megfelelő irányba: Felé. 

Helena 

Búcsúzó  2019 nyarán táboroztatós szolgálatunkat Misley 

Ádám segítette. Nagyon hálásak vagyunk Ádámnak lelkes és 

odaszánt segítségéért! Az ő búcsúzója következik: 

     Kezdettől fogva tetszett, hogy mennyire komolyan veszik, hogy 
élő hit dolgozik-e az emberben… 

A Szentírás Szövetség táborszervezői munkája volt számomra az első, ahol 
az Istentől kapott tálentumaim - gondolok itt főként a szervezési készségre - 
kiaknázásáért fizetség is járt! :) Noha tudtuk Tamással, hogy rövidtávúnak 
ígérkezik a kollegiális viszony, mégis úgy érzem, mindketten Istentől jövőnek 
éreztük a dolgot... legalábbis a végén. :D Voltak irodai, logisztikai, egyéb 
feladataim is, de legjobban egyértelműen a táborokban éreztem magam; 
bearanyozták a nyaramat. Ahogy oldódtam fel, egyre több szeretetkapcsolat 
alakulhatott ki, és rengeteg tapasztalatra is szert tehettem. Az itt eltöltött idő is 
azok közé sorolható, amire örömmel tekintek vissza. 

A táborok lecsengésével egyre inkább kezdett úrrá lenni bennem az érzés, 
hogy Isten vidékre szán, ahol a felzárkóztatásra, és a cigánysággal való 
foglalkozásra nagy szükség van. Hiszem, hogy erre Ő hívott el. Így kerültem 
Szendrőre, ahol a református gyülekezet szolgálatában, és szabadidőmben is 
sokrétűen szervezhetem a közösség életét. 

Szeretnék köszönetet mondani a Szentírás Szövetség munkatársainak és 
önkénteseinek, búcsúzni az olvasóktól, és Áldott Karácsonyt kívánni! 

u.i.: Bárkit szeretettel látok/látunk, aki úgy érzi, meglátogatna engem/gyülekezetünket 
Szendrőben. 
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A Pestszentlőrinc - Szemeretelepi 

Református Gyülekezetben 
 

    A tavalyi évben hallottam először itt a 

Szemeretelepi Református Gyülekezetben a Kereszt-

kérdések sorozatról. Hívő házaspárként úgy 

gondoltuk a férjemmel, hogy szívesen elvégeznénk 

ezt a tanfolyamot, hiszen jó újra meg újra végig-

gondolnunk, hogy mit hiszünk és miért hiszünk. A 

lelki feltöltődésen, megerősödésen túl a házassági 

kapcsolatunkra is pozitívan hatott. Ebben az évben 

felkértek csoportvezetőnek, mely félelemmel és örömmel töltött el egyszerre. 

Örültem, mert korábban gyerekek között szolgáltam, és szívesen hirdetem az 

örömhírt, de az, hogy felnőttekkel kell beszélgetni szorongással töltött el. 

Itt a gyülekezetben hétről-hétre 2 csoportra bontva tartjuk az alkalmakat. 

Külön öröm a létszám is: tavaly és idén is 6-8 fő van egy-egy csoportban. Ez jó, 

mert van ennyi érdeklődő, és kis csoportban könnyebb beszélgetni, személyes 

kapcsolatot kialakítani.  Én az idősebb korosztály csoportjában szolgálok, a 

közöttünk lévő generációs különbség az első alkalmon néhány embernek nem 

tetszett, de csodálatos volt megtapasztalni itt is az imádság erejét, Isten 

munkálkodott a szívükben. Már a következő héttől elfogadtak, és őszintén lehet 

velük is beszélgetni.  

 Hálás vagyok Istennek, mert a mi csoportunkban mindenki elolvassa az Igét, 

a többség elkészíti a házi feladatot. Gyakran jönnek úgy, hogy külön 

kijegyzetelik a kérdéseiket, bejelölik a Bibliában azokat a részeket, amiket nem 

értenek. Rendkívül érdeklődők és nyitottak Isten Igéje iránt. 

Van egy hölgy, aki az elején kijelentette, hogy ha ráér jön, ha nem, akkor 

nem. Ő nem tudja vállalni, hogy részt vesz minden alkalmon. Ezek után Isten 

Szentlelke elvégezte benne, hogy azóta mindig jelen van. Ő volt az, aki egyik 

vasárnap elmondta nekem, hogy neki nem erre van szüksége, ő ezeken az 

alkalmakon nem kap a kérdéseire választ. A következő héten az előadás után 

alig várta, hogy elmondhassa: „Hihetetlen! Pont arról volt szó, amit eddig soha 

nem értettem! Ez az előadás nekem szólt.” Jó lenne, ha ő is őszintén szívből 

döntést tudna hozni. Imádkozzunk továbbra is értük, azért hogy hozzanak 

személyes döntést! Ne ragadjanak le az ismeret szintjén, ne maradjanak 

templomba járó vallásos emberek szintjén, hanem merjék odaszánni életüket 

Istennek! 

Csoportvezetőként az ember azt hinné, hogy az a feladata, hogy az 

embereket hitre segítse, s ez az alkalom csak a többiekről szól. De ez nem így 

van! Mindannyian hétről hétre megtapasztaljuk Isten kegyelmét, erejét. Nagyon 

jó hétről hétre az imaközösségeken közösen Istennek hálát adni és elé vinni 

ezeknek az embereknek az életét. Jó tudni azt is, hogy ebben a szolgálatban 

nemcsak ez a gyülekezet vesz részt, hanem mások is.         Tóhné Oláh Melinda 
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A Budapest-Fasori 

Református Gyülekezetben 
    Amikor megkértek, hogy írjak egy rövid „élménybeszámolót” 

a tíz héten át tartó Kereszt-Kérdések sorozatról, rögtön azon 

kezdtem morfondírozni, milyen oldalról is közelítsem meg, 

hiszen azokat az érzéseket, gondolatokat, benyomásokat, 

melyek beindították azon folyamat láncolatát, mely végül – 

legalábbis számomra – elkerülhetetlenül egy döntésben 

csúcsosodott ki, nehezen lehet pár mondatban értelmes módon összefoglalni. 

Most is annyi minden kavarog a fejemben, de teszek egy próbát! 

A kezdeti egy-két alkalom tipikusan olyan volt, mint az első napok az 

iskolában. Kicsit feszengős, kicsit tapogatózós, ennek ellenére kellemes 

hangulatban telt el. Ezen a fázison azért viszonylag hamar mindenki túltette 

magát, hiszen be kell vallani, nem éppen visszafogott személyiséggel 

megáldott emberek lettek ott összezárva hétről-hétre… mindegyikük közel 

került a szívemhez. :) 

Ami számomra igazán megkapó volt, az alkalmakat átható légkör, ami, 

ahogy telt az idő, mint egy mágnes egyre inkább vonzani kezdett. Mintha 

közeledtem volna valami felé, egyre erősebben éreztem. És tényleg így volt. 

Az ötödik alkalmat követően nagyon intenzív, mély reakciót kiváltó érzések 

kavarogtak bennem, amiket nem tudtam beazonosítani. Nem volt jó, nem volt 

rossz, csak alapjaiban megrázó. Beindult a folyamat. Onnantól kezdve – bár 

talán nem teljesen tudatosan – mind jobban odaszántam magam, és végül a 

kilencedik alkalmat követően, mely stílusosan a döntésekről szólt, bennem is 

megszületett a Döntés. 

Úgy gondolom, hogy akinek hiányzik valami az életéből, vagy keres 

valamit, bár maga sem tudja, hogy mit, vagy esetleg már megtalálta, amit 

keresett, de fel szeretne töltekezni, esetleg kíváncsi, ha kellőképp nyitott 

szívvel és lélekkel érkezik, a tíz hét során Isten segítségével megkaphatja 

azt, ami szükséges számára. Mindez persze nem azt jelenti, hogy nem marad 

az emberben kérdés, sőt!  

Hála legyen a Mindenhatónak azért a 

kegyelemért, hogy részese lehettem a 

sorozatnak, megismerhettem nagyszerű, élő 

hitű embereket, akik igaz lelkesedéssel, kitartó 

türelemmel és remek humorral végigkísérték 

az alkalmakat.  

Nagy Réka 
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Faithbook találkozó 
    Idén ősszel pár önkéntes kezdeményezésére felmerült, 
hogy jó lenne ismét saját táboros anyagot készítenünk 2019 
nyarára, és ennek a témája lehetne a közösségi média., azaz 
Faithbook! Meglehetősen szokatlan gondolat! 

Alapvetően amikor a Facebookra, Instagramra, stb és a gyerekek 
kapcsolatára gondolunk, ez a kép nem túl pozitív. Sok a veszélyforrás, a 
kontrolálatlan kommunikáció lehetősége, a lelki zsarolások (cyber-bullying)
lehetősége, és miért is akarjuk még bátorítani is a gyerekeket abban, hogy 
állandóan az okostelefonjukat nyomkodják?? 

Sajnos ebben az átdigitalizált világban, amiben a gyerekek is élnek, nagyon 
nehéz megállni, hogy valaki teljesen kimaradjon ezekből az (ál)szociális 
kapcsoltokból, lehetőségekből, amit az Internet kínál. Nem tudjuk tőlük teljesen 
megóvni őket, de felkészíthetjük őket a veszélyekre, illetve Istentől jövő 
válaszokat kereshetünk azokra a nagyon is jogos kérdésekre, amikre a „hálón” 
keresik a választ a gyerekek, a fiatalok. A tervünk az, hogy mindezek mellett 
megkeressük ezeknek a digitális technikáknak azon valós előnyeit, amiket 
pozitív célokra is lehet fordítani.  

Elég ambíciózus célok, de nagy örömünkre nem nekünk kell egyedül 
kitalálnunk, hogyan is érjük el őket, hiszen 8-10 lelkes fiatal is beszállt, akikkel 
elkezdtünk havonta találkozni, ötletelni ezen témáknak az applikációin! 
Imakérésünk az, hogy a kis csapat továbbra is tudjuk hatékonyan és áldásosan 
együttműködni 

Megjelent! 
Bibliai Kalandtúra Újszövetségi óravázlatok 

    Végre elkészültek az Újszövetségi óravázlatok a Bibliai 
Kalandtúra könyhöz! A segédanyag a 8-12 éves korosztállyal 
foglalkozó gyermek-munkásoknak ad segítséget a gyermek-
istentiszteletek levezetésében, interaktív formában, játékokkal, 
kézműves feladatokkal. Letölthető pdf formátum (csak elektronikus 
formában kapható!), és 50 órára (~1 év) elegendő az anyag. 

„Az Igét keresztmetszetében jól lefedő, mutatós, tartalmas, kérdésekkel és 
játékokkal teli, interaktív foglalkozásra lehetőséget adó kiadvány. (…) A 
könyvben megtalálható igeszakasz megjelölésen és alapvető kérdéseken túl, az 
állomások minden egyes alkalmához fontos kiegészítő információkat, játékokat, 
kreatív foglalkozásokat kínál . (…)  

Hiszem, hogy azok a gyerekek, akikkel együtt végigjárjuk a Bibliai Kalandtúra 
útjait, megtárgyaljuk a bibliai könyvek és történetek tanulságait, megkapják 
azokat az alapokat, amire szükségük van ahhoz, hogy beengedjék az életükbe 
Istent, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és így részeivé váljanak a hivők 
közösségének.” Borkó Tamás, Gondnok, Pestszentlőrinc Szemere-telepi 
Református Gyülekezet 
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 Önkéntesség Németországban  
Urbán Johanna beszámolója 

   Tavaly nyáron nagyon szerettem volna kimenni pár 

hétre Németországba, keresztény közegben 

gyermekekkel foglalkozni. Ismerősökön keresztül írtam 

egy-két helyre, de mindenhonnan nemleges válaszokat 

kaptam. Amikor eljutottam oda, hogy feladom, akkor 

találta a nővérem ezt a lehetőséget. Ő rendszeresen 

szokott nyáron a Szentírás Szövetséggel táborba menni, 

és megnézte a honlapon az időpontokat, hogy mikor 

lesznek a táborok. Ott írták, hogy önkénteseket keresnek 

Németországban. Azonnal írtam nekik, és örömmel fogadták a 

jelentkezésemet. Ez a szolgálat az Északi-tengernél egy kempinghelyen van, 

ahova (német) családok jönnek nyaralni. A német Szentírás Szövetség, 

Bibellesebund június végétől augusztus végéig képviselteti magát főállású és 

önkéntes segítségeivel, akik lakókocsikban alszanak, és főznek magukra. Két 

területen lehet segíteni: a gyerekeknél (6-12 évig) és a tiniknél (12 éves 

kortól). A két korosztály számára különböző programokat biztosítanak a 

segítők, ez alapján két különböző csapatban dolgoznak. Én ekkor három 

hetet voltam a tiniknél. Nagyon élveztem. Sokat játszottunk, beszélgettünk 

velünk. A német tudásom pedig nagyon sokat fejlődött három hét alatt. 

Olyan jó élményekkel gazdagodtam, hogy idén nyáron megint „kikötöttem” 

ott a tengerparton. Most két hetet voltam a kisebbekkel, és egy hetet a 

tinédzserekkel. Igazán élménydús három hét volt. Tanultam sok keresztény 

német gyerekdalt - mutogatással, amiket nagyon élveztem. Ezen kívül 

játékötletekkel és különböző módszerekkel, illetve ezek levezetésével is 

gazdagodhattam. Nagyszerű csapatokkal dolgoztam együtt, és a sok teendő 

ellenére jó hangulatban teltek a napjaink. A kempinghelyen lévő atmoszférát 

is nagyon szeretem, kicsit olyan, mintha egy nagy család lennénk – egy jó 

nagy család! A tenger pedig gyönyörű... 

Önkéntesség Németországban és Nagy-Britanniában 2019 nyarán! 

 Bővebb információ: taborok@szentirasszovetseg.net 



 

 

ÉLET-KÉRDÉSEK 
   Továbbra is gyűjtjük az adományokat a  már 

tavaly óta tervezett új evangelizáló segéd-

anyagunkhoz, az ÉLET-KÉRDÉSEK-hez. 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 bennük 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 

Eddig összegyűjtött összeg: kb. 700.000 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: 

 Legújabb, a Bibliai Kalandtúrára épülő Újszövetségi óravázlatok sikeréért 

 Az Élet-kérdések anyag előállítási költségeihez elegendő támogatásért 

 A folyamatban lévő Kereszt-kérdések sorozat résztvevőiért 

 A táborozó gyerekekért, hogy legyen lehetőségük fejlődni a hitükben 

 Új önkéntesekért a 2019-es évben, illetve a Faithbook csapatért 

 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: info@szentirasszovetseg.net 

 Honlap:  www.szentirasszovetseg.net 

 Bankszámlaszám:  11742001-20058328  

Hírek/felhívások: 

 Megjelent az Útjelző legfrissebb száma: 2019 január—március! Az Útjelző 

14 és 18 év közötti fiataloknak, és fiatal felnőtteknek szóló magyarázatos 

bibliaolvasó kalauz.  

 Az idei évben is köszönettel várjuk az SZJA 1% felajánlásokat! Adószámunk: 
18057124-1-43  

20% kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat! Keressen minket a 

földszinten, a tornaterem bejárata mellett (27-es stand)! 


