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Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
25 éves a Szentírás Szövetség Magyarországon. 25 éve segítjük a
hazai gyülekezetek szolgálatát. Talán olcsó reklámszövegnek
hangzik, de mennyi élet változott meg, mennyi gyermekhez jutott el az
örömhír, hány embernek segítettek a napi igeolvasó kalauzaink, és
hányan indultak el Jézus megismerésének útján, vagy tértek meg a
Kereszt-kérdések sorozat hatására ez idő alatt? Nem tudom. Nem
tudjuk. A 25 év annyira hosszú idő, hogy akkor még 1994-ben Antall
József volt a miniszterelnök, a 7-es autópálya még „döcögős” volt és
egy idő után csak kétsávos, 25 Ft volt egy BKV jegy, a McDonald’s-ban 170 Ft
körül volt a BigMac (már akinek volt rá pénze), és ha valakinek „shoppingolni”
támadt kedve, csak a Skála üzleteiben bízhatott. Ami engem illet, 18 évesen végre
nagykorúvá váltam. :)
Persze, mi ez a Scripture Union 152 évéhez képest? Nem sok, mégis hosszú idő!
Többeket felkértünk tehát, meséljenek arról, milyen kedves emlékeik vannak az
alapítvánnyal kapcsolatban (ezek a jubileumi különszámban szerepelnek majd),
illetve várjuk a hasonló írásokat minden olyan olvasónktól, akinek az életére az
alapítvány hatással volt. Magam is fogok majd írni erről az időszakról, de az egyik
emlékemet már most megosztanám, mert számomra ezzel kezdődött minden.
Ahogy megkaptam egy pasaréti református ifi akkori tagjaként a felhívást a
táborszervezői állásra, el akartam hessegetni, hiszen jól éreztem magam az akkori
munkahelyemen, jól is kerestem, de valahogy mégis valami vonzott efelé. Egészen
addig, hogy végül leadtam az önéletrajzom és személyes beszélgetésre is behívott
Erzsi, az akkori vezető. Jól sikerülhetett, mert később felhívott és közölte, hogy én
nyertem. Gondolkodási időt kértem, mert kényelmes helyem volt,
Tartalom több pénzért, és megtudtam azt is, hogy egy munkanélküli
Bevezető
ismerősöm is pályázott a gyülekezetemből az állásra. Addig-addig
gondolkoztam ezen, hogy a határidő utolsó napján (nem
Nyári táborok
kapkodom el a dolgokat) úgy döntöttem, hogy „lemondok” az
Angol szemmel
állásról az ismerősöm javára. Ez volt délelőtt. Kora délután pedig
Első táborvezetés
felhívtam Erzsit és elfogadtam az állást. Mi történt közben? Isten
Tatabánya - tininap tudja. :) A hab a tortán csak az, hogy később kiderült, az
ismerősöm visszamondta a jelentkezését, így újra kellett volna
Kereszt-kérdések
kezdeniük az egész kiválasztást, ha én nem vállalom.
Élet-kérdések
Tudom, meséltem már erről, de azt akartam kihozni belőle, hogy
Önkéntes hétvége
Isten munkálkodik, és van konkrét akarata az életünkre nézve!
Karácsonyi
Persze, ez ritkán esik épp egybe a miénkkel, ezért is
könyvvásár
élethosszigtartó tanulás megérteni, és aztán engedni neki. Néha
nem is tudom, melyik a nehezebb, de az biztos, hogy amíg a
Imatémák
másodikra nem vagyunk készek, addig nincs sok értelme
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kérdezgetni.
Mi is hasonló helyzetben vagyunk most a kiadványok és a táborok terén is. Az
Élet-kérdések kiadása majdnem lezárult: hogyan tovább? 4 új tábor is lenne jövőre,
de a régiekkel együtt nem tudnánk őket vállalni. Mi legyen? Jó lenne valamilyen új
évközbeni program, amivel segíthetnénk a gyülekezetek munkáját, de mi legyen
az? Stb-stb… Nem egyszerű döntések ezek.
„Bízzál az Úrban teljes szívből, és ne a magad eszére támaszkodj! Minden
utadon gondolj rá, és ő egyengetni fogja ösvényeidet.” (Péd 3,5-6) – szól a
példabeszéd. Ez nagyon jól hangzik, főleg, ha tudjuk, hogy a magunk eszére való
támaszkodás még „megújult értelemmel” is hazárdírozás. Tapasztalatom szerint
Isten gyakran kineveti a loginkánkat, vagy legalábbis megmosolyogja. Akkor mégis
mi a megoldás? Talán a következő vers segít: „Ne tartsd bölcsnek önmagadat, féld
az Urat, és kerüld a rosszat!” (Péld 3,7)
A magam és a Szentírás Szövetség kis csapata nevében
áldott ünnepet kívánok, szeretettel:

Daxner Tamás
Alapítvány vezető

A táborok után
Az idén úgy döntöttünk, hogy ismét saját
anyagot készítünk Faithbook címmel, melynek
témájául a szociális médiát választottuk. A bibliai
tanításban Jézus „Én vagyok” mondásain
keresztül ismertük meg, kicsoda Jézus, és ki lehet
Ő a mi életünkben. A drámajátékban hősünk egy
olyan országba kerül, melyben a szociális mádián
elért „státusz” határoz meg mindent az anyagi és
erkölcsi elismerésen túl az orvosi ellátásig.

A 10 táborban 338 gyermek vett részt. Pár visszajelzés:
„Ez volt életem legjobb tábora!" Gergő (11 éves). „Egy nehezen
fegyelmezhető fiúcska mondta ezt otthon szüleinek. Ő az, aki mindenbe
beledumál, képernyőfüggő. Megérintette az evangélium és a felé irányuló szeretet.”
„Már az első nap is voltak páran, akikkel jól
kijöttem, valamint nagyon jó volt a társaság, így
hát mindig volt kivel beszélgetnem. A segítők
mind segítőkészek voltak. (…) Azonban nem csak
emberekkel erősítettem a kapcsolatot. Az Anna
által tartott beszélgetések, Ken tanítása, valamint
programok hatására közelebb kerültem Istenhez
és jobban megismertem őt. A kezdőlökést Anna
adta meg és segített, hogy meghozzam a
döntésemet Isten mellett.”
Szonja (12 éves)
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Gyerekek beszámolói
„Ebben a táborban mindenki jó fej, egész más a
légkör, mint egy iskolai táborban. Kedvesen szólnak
az emberhez… A családom nem hisz Istenben. Én
sem érzem magam mélyen hívőnek, de nagyon jó itt
lenni. Mást kap az ember. Köszönök mindent!"
Villő (12 éves)
„Amióta van Szadán Angol tábor, én mindig részt veszek rajta. Nagyon
szeretem. Együtt lehetek itt a barátaimmal és azokról a dolgokról hallunk,
amiről a hittanórákon is. Szeretem az angolt is. Ovis korom óta járok angolra.
Szeretem a táboros játékokat. Mindig nagyon jókat játszunk." Dóra
„Nagyon jó volt az angol tábor! Nekem ez a 3. tábor, amin voltam. Nagyon
szeretem az énekeket. Utána otthon is azt énekelgetem. A másik, amit
szeretek a táborban, azok a játékok. Különösen a vizes nap. Az nagyon
vicces. Olyankor a gyerekek és a felnőttek is csupa vizesek, s senkit nem
zavar. Jókat nevetünk." Hajnalka
„Minden nyáron alig várom, hogy mehessek az angol táborba. Mindig nagy
élmény nekem, hogy külföldön élő emberekkel találkozhatom. Olyan is van
köztük, aki amerikai és Magyarországon él. Nagyon szeretem őt hallgatni,
ahogy magyarul beszél. Nagyon sokat játszunk a táborban, és én nagyon
szeretem a vízi bombát, a kézműves foglalkozásokat, pl. a kosárfonást.
Szeretem a beszélgetéseket is, miközben angolt, hittant, szeretetet tanulunk.
Jó, hogy mindig csapatokban vagyunk együtt, idén a zöld csapat tagja
voltam, fontos számomra a verseny is, szeretem, ha a csapatom nyer.
Nagyon szeretnék jövőre is részt venni a táborban.” Panna
„Számomra egy nagyon nagy
élmény volt. Nagyon sokat nevettünk,
tanultunk és a kiscsoportos beszélgetések nagyon érdekesek voltak.
Igazán jó családias környezetben
tölthettem el azt az öt napot. És
persze ne feledkezzünk meg a segítők
-ről se, akik hozzá tettek ahhoz, hogy
jól érezzük magunkat. Mindig lehetett
rájuk számítani, bármi is volt.
Remélem egyszer én is önkéntesként jöhetek vissza ebbe a táborba és
segíthetem a táborozókat.” Köszönettel: Dóra
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Siklósi Református Gyülekezet

Először is köszönöm a lehetőséget a Szentírás Szövetségnek, hogy részt
vehettünk kisfiammal a siklósi biblia táborban.
Nagy izgalommal érkeztünk meg a helyszínre. A tábor helyszínéül a Sztárai
Mihály Református Általános Iskola szolgált, melyet birtokba vétel után
rövidesen a tábor bázisává formáltunk. Oktatási intézményből így vált öt napra
szabadidős helyszínné az iskola. A helyi lelkész házaspár szeretettel fogadott
bennünket, és mindent megtettek azért, hogy jól érezzük magunkat az ott
tartózkodásunk alatt.
Az első nap reggelén kíváncsian vártuk a gyerekeket akik megszeppenve
lépték át az iskola küszöbét. Ahogy egyre inkább megismertük egymást, úgy
váltunk egymás számára napról napra jó ismerősökké, a tábor végére pedig
barátokká. A kiscsoportos beszélgetések kapcsán egyre inkább megismerve
egymást, kaphattunk bepillantást abba, hogy melyik gyerkőc milyen közegből
jött, mik a vágyai, tervei, félelmei. Mindez jó alapot adott arra, hogy napközben
is folytatni tudjuk az egymáshoz vezető híd építését.
Ahogy teltek a napok, úgy váltak egyre bátrabbá és felszabadultabbá a
gyerekek. Egyre inkább lehullottak az álarcok, és egyre inkább megnyíltak
előttünk, szolgálók előtt. Megismerhettük, hogy milyenek amikor felszabadultan
örülnek, és milyenek amikor bosszankodnak valami miatt. Nagyszerű volt
közösen énekelni, imádkozni, játszani, és a szolgáló társakkal is egyre jobban
megismerhettük egymást.
A búcsú napján amikor végignéztem a táborozókon, visszaemlékeztem a
hétfő reggelre, és jó volt látni, hogy az akkor még ismeretlen arcok hogyan
váltak személyes kapcsolatokká, barátságokká. Nagyon jól éreztem magam a
táborban :) Remélem az elvetett magocskák nem az út szélére hullottak, és a
gyom sem fogja megfojtani őket. Kívánom hogy kapjanak sok esőt és
növekedjenek :)
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Első táborvezetés Szadán

Idén
nyáron
életemben
először
vezettem
gyerektábort.
Korábbi
táboraimban
segítő-ként
rengeteg
szeretetet kaptam, ezen kívül pedig
tanultam Istenről és így magamról is.
Habár már voltak vezetéssel kapcsolatos
tapasztalataim, tudtam, kihívás lesz.
Azonban ez örömmel töltött el, hiszen így
tudom, Istenre van szükségem. Tudtam,
hogy Ő jót tervezett erre a hétre.
A házigazdáink hozzáállása nagyon bátorító és támogató volt. Segítség
volt számomra, hogy igazi táborvezetőként kezeltek, megbíztak bennem. Ők
is teljes mértékben részt vettek a táborban, mint segítők, ami számomra
hatalmas példa. Az étkezésről is nagy szeretettel gondoskodtak. Azt is
nagyon jó volt látni, mennyi gyülekezeti felajánlás érkezett. Kívánom, hogy
minden gyülekezet meglássa, milyen fontos ebbe a korosztályba befektetni.
Nagyszerű volt a segítői csapatom. Hálás a szívem értük Istennek, minden
egyes személyért külön-külön. Kiváltságnak tartom, hogy ilyen lelkes és
felszabadult segítőkkel lehettem
egy táborban. Megküzdöttek a
kihívásokkal, mertek segítséget
kérni, elfogadni, de mégis önállóak
voltak.
Örülök,
hogy
velük
építhettem a héten Isten országát.
Egy hét, pontosabban öt nap,
amit
a
gyerekekkel
vagyunk
ilyenkor. Esetleg felmerül a kérdés
az emberben: megéri? Hiszem, hogy igen. A gyerekek mindig nagy figyelemmel hallgatták, amikor elmondtuk, hogyan döntöttünk úgy, Istennek adjuk
az életünket. Aki a segítői csapatban nem került volna sorra, tőlük
megkérdezték az üzenő doboz segítségével. A bibliai történetek alapján
könnyű volt az örömhírről beszélni. Isten nélkül elveszettek vagyunk,
sötétségben járunk, de van egy út: Jézus Krisztus. Ha Neki adjuk az
életünket. Szükséges döntést hoznunk. Ha nem hozunk, az is egy döntés.
„Pipát vagy X-et adsz Jézusnak? Elfogadod vagy elutasítod?”- hangzott el az
egyik bibliai tanításban a nyitott kérdés. Egy gyermek az üzenődobozon
keresztül válaszolt: Én a pipát adom. Hiszem, hogy Isten látja ennek a
gyermeknek a szívében a döntést, és Ő fogja elvezetni őt a teljes igazságra.
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Mi lesz a tábor után? Mi lesz a gyerekekkel, a segítőkkel? A gyülekezet ott
van, év közben szolgál a gyerekek felé. Számomra ez egy emlékeztető, hogy
egy gyermek is megértheti az örömhírt, dönthet Isten mellett és Neki, Vele, az
Ő dicsőségére élheti le az egész életét. Te már döntöttél? Pipa vagy X?

Kajó Szandi -

Fehérgyarmati Református
Gyülekezet

Az első táborom a Szentírás Szövetségnél felejthetetlen
élmény volt számomra. A tábor vezetője hívott engem
önkéntesnek. Örültem a lehetőségnek, mert nagyon szeretek
gyermekek között szolgálni és úgy érzem, Isten megáld ezen a
területen. Rengetegféle gyermektáborban vettem már részt,
így az, hogy gyermekekkel foglalkozzak, nem volt újdonság.
Az sokkal nagyobb kihívás volt számomra, hogy briteket kellett fordítanom,
mert eddig csak amerikaiakkal volt tapasztalatom. A tábor sok áldást hozott
számomra, ugyanakkor számos kihívást is tartogatott. A kiscsoport vezetés
volt az, amitől a leginkább féltem, de Isten ott is adott kellő bölcsességet. Ami
a legjobban ledöbbentett, hogy a 10-11 éves korosztály mennyire nincs
tisztában a szellemi világgal, mert a sok horrorfilm miatt egy teljesen torz
képet kapnak róla.
Nagyon élveztem a közös beszélgetéseket és játékokat a gyermekekkel!
Szerintem az egyik különlegessége a tábornak, hogy mivel kevesebb az
önkéntes, sokkal jobban össze tudott a csapat kovácsolódni és ezáltal
egymásnak is áldássá tudtunk válni, a sok lelki beszélgetéssel. A rengeteg
önkén-test igénylő táborokban sokszor az ember kimerül és alig találkozik
hívő társakkal a tábor alatt, akik feltöltenék, itt viszont az egész csapat
egységesen tudta egymást támogatni és bátorítani. A gyermekek nagyon
élvezték a tábort, de nem csak ők, hanem én is, illetve mi is. Alig várom, hogy
jövőre is a részese lehessek valamelyik tábornak!
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Angol szemmel
David Acheson
Mindig zsúfolt a programom, mielőtt megérkezem
Budapestre, és rengeteg mindent kell végiggondolnom:
megvan minden ruhám és felszerelésem? Kifelejtettem
valami fontosat? Jók lesznek a bibliai tanítások? Milyenek
lesznek a gyerekek? Milyenek lesznek a csapattagok? A
terem, amit használni fogunk, alkalmas lesz? Mennyire lesz
meleg? Miért kérdezek ennyit? :)
Az idei évben a legnagyobb kihívást az jelentette a számomra, hogy a
korábbiakkal ellentétben a legkisebbeknek kellett angolórát tartanom. Az első
hetem így eléggé kihívás volt, de a másodikra belejöttem.
Örömmel mondhatom, hogy mindkét idei tábor, amiben segítettem (Szada
és Sarkad), nagyon jól sikerült. A gyerekek vidámak és a bibliai tanítás iránt
érdeklődőek voltak. Mindkét táborban nagyszerűen gondoskodtak rólunk (az
étel túl jó volt, amit a derékbőségem bánt).
A csapattagokkal és a helyi lelkipásztorral (és családjával) való
beszélgetésekből midig sokat tanulok, de általában is jellemző, hogy mi, akik
az Egyesült Királyságból jövünk, jellemzően mindig többet kapunk, mint amit
adunk. Különleges lehetőség volt a
magyar csapattal együtt megosztani a
történeteket János evangéliumából,
főleg tanulmányozni Jézus „Én
vagyok” mondásait. Annyi öröm van
ebben szolgálatban! Magyarország
egy gyönyörű ország. Köszönöm a
lehetőséget és a sok szeretetet,
törődést, amiben részem lehetett.

Sarah Maltby
Idén harmadszor jöttem Magyarországra,
és most Fehérgyarmatra utaztam, ahol egy
örömteli hetet tölthettem el. Egy nagyszerű
csapattal oszthattam meg - kb 50
gyermekkel, milyen különbséget jelenthet
Sarah Jézus az életükben. Beszéltünk nekik
Jézus szeretetéről, és hogy milyen
gyümölcsöző lehet az életük, ha a követése
mellett döntenek. Tettük mindezt történeteken, játékokon, aranymondásokon és
dalokon keresztül. Micsoda kiváltság! Sütött a nap és sok szép emlékkel lettem
gazdagabb.
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Az angol óráimon sokat tanultam az idősebb gyerekektől Magyarország
történetéről, illetve az országaink közötti különbségekről.
A hét fénypontja számomra az volt, ahogy láthattam a csapatjátékok
során a különböző csapatokat, mind különböző életkorú és személyiségű
tagokkal együtt dolgozni egy közös cél érdekében. Isten országa is ilyen,
nem igaz?

Sam Thomson
Nagyszerű volt idén Magyarországra jönni és segíteni a
Szentírás Szövetség táboraiban. Az elmúlt három évben
vettem részt ebben a szolgálatban és nagyszerű volt látni a
gyülekezetek épülését, akiknél segítünk. Idén egy olyan
táborban segítettem, ami az ország északkeleti részén
található. Noha legalább 60 gyermek vett részt a
programban, mégis könnyű volt megismerni őket az angol
órákon, a csapatjátékokon, szabadjátékokon, a kézművesen
vagy akár az étkezések során. Több lehetőségünk volt a hét
folyamán a bibliai tanítások, illetve a bizonyságtételünk megosztására, ami
egyben lehetőséget adott a gyerekeknek, hogy végiggondolják, mit
jelenthetne a számukra, ha Istennek adnák az életüket és az akarata szerint
élnének.
Amikor először jöttem Magyarországra, nagyon aggódtam amiatt, hogy a
nyelvi korlátok miatt nem fognak megérteni a fiatalok. A tapasztalatom
rácáfolt erre. A fiatalok mindig nagyon lelkesen akartak velem angolul
beszélgetni, illetve engem magyarra tanítani. Persze a fordítók is nagyon
hasznosak voltak! :) Meg tudtam osztani a hitemet a gyerekekkel, és
nagyszerű időt tölthettünk el együtt. Bátorítok mindenkit, hogy próbálja ki!
Bizony, 25 éve működik a Szentírás
Szövetség Magyarországon! Jó lenne tehát
számba venni, mért adhatunk hálát, mik azok a
történetek, amik emlékezetesek lettek a
segítőinkben ezalatt a negyed évszázad alatt,
hiszen olyan jó együtt felbátorodni, együtt
örülni!
Kérjük ezért azokat, akik szolgáltak velünk
a múltban, hogyha van olyan történetük a
Szentírás Szövetséggel kapcsolatban, amit
szívesen megosztanának másokkal, küldjék el
erre az email címre: taborok@gmail.com!
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Tatabánya - Angol Tininap
2019. október 19.
Nyáron szervezett a Szentírás Szövetség egy gyerektábort Tatabányán,
azonban a tábor előtt röviddel két segítő is egészségügyi problémákkal küzdött, ami szervezőként eléggé kétségbeejtő volt. Isten gondoskodását tapasztalhattuk ugyanakkor abban, ahogy 6-8 helyi tini segítőt is kaptunk a hétre. A
hét során azt vettük észre ezeken a tiniken, hogy sokszor szomjasabbak voltak az Igére, mint a táborozók. Szerettünk volna valahogyan feléjük is szolgálni, s így jött a tininap ötlete.
Hihetetlen volt látni, hogy Istennek mennyire fontos ez a nap, hiszen minden igazán elfoglalt életet élő önkéntesünk rá akarta szánni egy szombatját
erre, s meglepően könnyen találtunk egy olyan napot, ami mindenkinek jó
volt.
Újabb hitpróba volt, hogy igen kevés tini iratkozott fel az alkalomra, ugyanakkor éreztem, hogy Isten valamit előkészített. Kezdési időpontban 2-3
fiatal jelent meg, s egyre melegedő szívvel láttam, ahogy utánuk csak jöttek
és jöttek a többiek, s végül több, mint tízen voltak. A programról címszavakban: dicsőítés, tanítás, kiscsoportos beszélgetések, sport, angolozás, afrikai
tánctanulás. Bizonyságtétel, pizza és fánk. :)
Jó volt látni, hogy egyesek friss barátságokat kötöttek, elmélyülten
beszélgettek, közös programokat terveztek. Számomra talán az a fiú mondta
el a legtöbbet, aki reggel igazán zárt, morcos arccal érkezett, úgy tűnt, nincs
kedve semmiben részt venni, a nap végére azonban teljesen kinyílt, mosolygott, s kisfiús lelkesedéssel kérdezte: „Gyertek megint, miért nem jöttök gyakrabban?”
Szatmáry-Jemmett Lilla
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KERESZT-KÉRDÉSEK
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A Dunaharaszti Református
Gyülekezetben
Azt olvastam a napokban, hogy a
modern ember hajlamos különböző
vélemény-buborékokban élni az életét. A
napjainkat átszövő közösségi médiák
folyamatosan és finoman adagolva olyan
híreket generálnak számunkra, a
„felhasználók" számára, amelyek nekünk
tökéletesen megfelelőek és a mi szánk
íze szerint szólnak, sőt még a közösség
tagjainak összeválogatása is ezen elvek alapján történik algoritmusok által.
Ezek a virtuális buborékok az emberek elszigetelődéséhez vezetnek, és nem
hoznak létre építő erejű beszélgetéseket sem, hiszen a csoportok tagjai
egyetértenek, ezért az egyén - előbb utóbb - meggyőzi önmagát a véleménye
helyességéről.
A fenti hírnek a fényében megvizsgálva a Kereszt-kérdések alkalmait,
döbbenetes a különbség. Mi az alkalmakon résztvevők teljesen különböző
életutakat járunk be, eltérő a véleményünk az élet dolgairól, és az alkalmakon
rendszeresen olyan tényekkel is szembesülünk önmagukkal
kapcsolatban, amelyek nem a szánk íze szerint valók. Mégis lelkesen,
önmagunkat felvállalva, és személyes példáinkon keresztül alkalomról
alkalomra tanulmányozzuk, beszélgetünk és építkezünk Márk
Evangéliumának segítségével.
A modern ember számára, aki nem keresi a hétköznapjaiban az Istennel a
kapcsolatot, ezek az alkalmak buborékoknak tűnhetnek. Én viszont úgy
vélem, ezek az alkalmak oázisok a hétköznapokban testileg és lelkileg
megfáradt embereknek. Ezért biztatok mindenkit, adjon egy esélyt, hogy
megismerhesse az evangéliumot, a beszélgetőtársait és ÖNMAGÁT.
Csiszár Gábor
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ÉLET-KÉRDÉSEK
Már csak pár hét és elkészül az Élet-kérdések, az első
kiadványos projekt, amit az új csapattal célul tűztünk ki. Mivel
egyikőnknek sem volt nagy rutinja ezen a területen, belefutottunk
több akadályba is, de Istennek hála, most már a végére értünk
ennek az útnak. Terveink szerint január elején mind a könyv,
mind a munkafüzet és a videók készen lesznek. A program
bemutatására konferenciát tervezünk valamikor az első negyedévben,
várhatóan a CE Ministries egyik vezetőjének, Craig Dyer-nek a vezetésével.
Imakérésünk, hogy Isten áldja meg ezeket az utolsó feladatokat, és tegye
gyümölcsözővé a sorozatot a magyarországi gyülekezetek missziójában!

Önkéntes hétvége Tagyon-on
2019. november 8-10. között került
megrendezésre ezen az érdekes nevű, Zánka
közelében fekvő helységben az önkéntes
hétvége. Az esemény több szempontból is
különleges volt. Még sosem tartottuk itt az
eseményt (Kirk Lederhaasék nyaralójában),
még sosem szerveztük ősszel, és még sosem
voltunk ennyien (18 fő). Az alkalmakat Keleti
Gábor, Ken Fitchew és Olasz Tímea tartotta. Főleg a táborok jövőjéről
beszélgettünk, ötleteket cseréltünk, és igyekeztük jobban megismerni egymást.
Szombat délután ellátogattunk Tihanyba, illetve a szombat reggeli fakultatív
áhítat kapcsán felkerestük a közeli XII. században épült Balázs templom
romjait. A program annyira jól sikerült, hogy szeretnénk tavasszal megismételni,
illetve havi szinten valamilyen programot szervezni a csapattal. Pár vélemény:
„Szuperfrenofrenetikomaxikapitális” volt!
„Nagyon élveztem, hogy felszabadult lehetek, és hogy éreztem, elfogad és
szeret a csapat úgy, ahogy vagyok”
„Az önkéntes hétvégén mind feltöltődtünk, és még erősebb csapattá
kovácsolódtunk. Jó volt látni, hogy Isten milyen munkát végez nem csak a
Szentírás Szövetségben, de a személyes életünkben is.”
„A legnagyobb élmény számomra az volt, mikor a templom romjainál álltunk
és arról beszélgettünk, hogy Isten megeleveníti a száraz csontokat. Minket is
megelevenít és általunk új életet is fakaszt. Ezért érdemes szolgálni.”
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EGYÉB HÍREK, IMATÉMÁK

20% kedvezménnyel várjuk kedves vásárlóinkat! Keressen minket a
földszinten, a gimnázium tornatermében (16-os stand)!
Hírek/felhívások:
Megjelent az Útjelző legfrissebb száma: 2020. január—március!
Az Útjelző 14 és 18 év közötti fiataloknak és fiatal felnőtteknek szóló
magyarázatos bibliaolvasó kalauz.
 A 2020-as évben is köszönettel várjuk az SZJA 1% felajánlásokat!
Adószámunk: 18057124-1-43


Imádkozzunk:
 Az Élet-kérdések sorozat sikeréért
 A folyamatban lévő Kereszt-kérdések sorozat résztvevőiért
 A táborozó gyerekekért, hogy legyen lehetőségük fejlődni a hitükben
 Új önkéntesekért a 2020-as évben

Szentírás Szövetség

Irodánk és levelezési címünk
Telefon:
E-mail:
Honlap:
Bankszámlaszám:

1091 Budapest, Kálvin tér 8.
(06-1) 216-5115
info@szentirasszovetseg.net
www.szentirasszovetseg.net
11742001-20058328

