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   25 éves a Szentírás Szövetség Ma-

gyarországon. 25 éve segítjük a hazai 

gyülekezetek szolgálatát. Talán olcsó 

reklámszövegnek hangzik, de mennyi 

élet változott meg, mennyi gyermekhez 

jutott el az örömhír, hány embernek se-

gítettek a napi igeolvasó kalauzaink, és 

hányan indultak el Jézus megismerésé-

nek 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, az M7-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 hosz-

szú idő! Többeket felkértünk tehát, meséljenek arról, milyen kedves emlékeik 

vannak az alapítvánnyal kapcsolatban, milyen hatást gyakorolt az életükre, 

hogyan látják visszatekintve a közösségünket, szolgálatunkat…. 
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Komlósi Erzsébet 
Hogyan kerültél kapcsolatba a Szentírás Szövetséggel? 

    A Szentírás Szövetségről (Scripture Union-ról, röviden 

SU-ról) először Angliában hallottam a 90-es évek elején, 

amikor ösztöndíjas teológus hallgatóként ott tanultam. Ox-

fordban a gyülekezeti házicsoportunkban volt valaki, aki 

az SU munkatársaként több helyi középiskolában dolgo-

zott, és bibliaköröket szervezett a diákoknak. A következő 

évben Nottingham-ben, ahol a tanulmányaim részeként 

gyülekezeti gyakorlaton voltam az egyik nagy, városköz-

ponti gyülekezetben, szintén találkoztam az egyik munka-

társukkal. Máig emlékszem: egy egész napos programot 

vezetett a gyülekezetnek az egyik hétvégén, amelynek ez volt a címe: All 

God’s children! – azaz Mind Isten Gyermekei! A program célja az volt, hogy 

rávilágítson: hogyan lehet ovisoktól a nagyszülőkig minden korosztályt meg-

szólítani és bevonni kreatívan, interaktívan Isten Igéjének tanulmányozásába. 

Lázasan jegyzeteltem – arra gondoltam, milyen jó lesz ezt a remek tematikát 

otthon is felhasználni majd! Persze ekkor még fogalmam sem volt róla, hogy 

valamikor több közöm is lesz ehhez a szervezethez, hisz ekkor még nem mű-

ködött Magyarországon. Így amikor hazaköltözve megtudtam, hogy itt is el-

kezdtek munkálkodni, örömmel csatlakoztam – először önkéntesként, majd 

később munkatársként is, 1996-ban.  

 Miért tartottad fontosnak, hogy csatlakozz? 

Ahogy a fenti példa is mutatja, a Szentírás Szövetségnél a Biblia tanulmá-

nyozásának egy olyan interaktív, felszabadult légkörű, örömteli módját ismer-

tem meg, amit még sehol korábban. Ez jellemezte a programjaikat (táborokat, 

iskolai csoportokat), de a gyerek- és ifjúsági munkához készített és a felnőt-

teknek szóló segédanyagaikat is. Passzív hallgatóból/olvasóból aktív résztve-

vővé válik mindenki. Ez pedig nagyon vonzó! Isten Igéjét így vinni másokhoz 

– ez olyan küldetés, amit nem tudtam nem szeretni! 

Milyenek voltak a kezdetek? Mik voltak a nehézségek? 

 Táborszervező és iskolai munkatársként kezdtem, és ez teljesen „úttörő” 

munka volt. Nem voltak önkéntesek, nem voltak segédanyagok, az emberek 

gyakorlatilag azt sem tudták kik vagyunk, nem voltak bejáratott utak – de én 

ezt élveztem! Persze ez azzal is járt, hogy menet közben kellett rájönnöm, 

hogy attól, hogy más országban valami jól működik, egyáltalán nem biztos, 

hogy nálunk is fog. Néhány évig próbálkoztam az iskolai bibliakörök szerve-

zésével, ami Nagy-Britanniában az SU egyik fő erőssége. De ott mások a kö-

rülmények, az órarend, az iskolák nyitottsága ilyesmire... Sok próbálkozás és  

 



 

 

kudarc után rá kellett jönnöm, hogy nem ez a mi utunk. Viszont közben egyér-

telművé vált számomra a következő: a gyülekezetek nagyon várnák azt, ami-

vel mi segíteni tudunk. Innentől kezdve elkezdtem erre fókuszálni: jöttek az 

angol nyelvű napközis táborok – egyre nagyobb számban, elkezdtünk 

ifivezetőknek óravázlatokat kiadni, és később több olyan anyagot, ami a gyü-

lekezeti munkában jól használható – gyerekek, fiatalok és felnőttek között is. 

Isten Igéjének megismertetése minden korosztállyal, ez a célunk - és hol má-

sutt Magyarországon, mint a gyülekezetekben? Mérföldkő volt számomra, 

amikor felismertem, hogy a gyülekezetek szolgálatát kell mindenben támogat-

nunk és segítenünk – kiadványokkal és programokkal - mert itt van ránk iga-

zán szükség. 

Hogyan lettél táborszervező munkatársból vezető?  

2001-ben kaptam ezt a megbízást. Ez egyben azt is jelentette, hogy ettől 

kezdve a gyülekezeti segédanyagok megjelentetésére (ifi- és gyerekmunká-

hoz, felnőttek közötti biblia-tanulmányozáshoz, evangélizációhoz) koncentrál-

hattam jobban, és a táborszervezői napi munkát átadhattam valaki másnak. 

Így tovább erősödhetett és fejlődhetett a szolgálatunk.  

Most milyen pozícióban szolgálsz? 

2018-tól az európai Szentírás Szövetség szervezetek fejlesztési igazgatója 

vagyok. 27 SU szervezet tartozik hozzánk, szerte a kontinensen, így ez a po-

zíció nem kis felelősséggel jár. A közösség összetartása, képzések, konferen-

ciák szervezése, illetve segítségnyújtás a kisebb szervezeteknek (főként a 11 

kelet-európai országban), stratégiai és a fenntarthatóságukkal kapcsolatos 

kérdésekben. Meg tudom érteni a helyzetüket, kérdéseiket, hiszen én is közü-

lük jöttem! Ugyanakkor naponta szembesülök azzal, hogy Isten bölcsessége 

nélkül senkinek nem tudok úgy segíteni, ahogyan arra igazán szüksége len-

ne. Ez alázatban és Istentől való függésben tart – ami elengedhetetlen. 

 Mi a legszebb emléked az alapítvánnyal kapcsolatban? 

Sok van, de talán a Kereszt-kérdések könyvcsalád megjelentetése és gyü-

lekezetekhez való eljuttatása jelenti számomra a legtöbbet. Olyan jó látni azt, 

ahogyan Isten használja ezt az evangélizáló segédanyagot közösségek szá-

zaiban szerte az országban, sőt határainkon túl is, és visszahallani a legkü-

lönfélébb helyzetekben, hogy X, Y, Z egy 

Kereszt-kérdések sorozat során fogadta 

el Jézus Krisztust Urának és Megváltójá-

nak. Ilyenkor mindig arra gondolok, hogy 

bármi is történjék velem, már nem éltem 

hiába! 
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Macher Tivadar 

   A Szentírás Szövetség kezdeti idejében volt néhány év, 

amikor részt vettem munkájában. Pontos dátumokat sajnos 

nem tudok mondani. Mikor Széll Bulcsú felkeresett, hogy 

nem volna-e kedvem bekapcsolódni, a baptista ifjúsági mun-

ka egyik vezetője voltam. Valószínűleg ezért is jutott hozzám 

a megkeresés. Tetszett a misszió iránya, hiszen lényeges 

elem volt, hogy a Biblia olvasására késztessen minden kor-

osztályt. 

   Az akkori kuratórium tagjai emlékeim szerint: Barátossy Jenő, Dobos 

Ágoston, Széll Bulcsú és Tóth Beáta (azóta Skodnitz Beáta). Beáta volt az 

irodai munkatárs. Azokban az években került oda Komlósi Erzsébet, később 

Kabai Kati munkatársnak. Az induló, fiatalokat megcélzó Útjelző bibliaolvasó 

révén több személlyel kerültünk kapcsolatba, írókkal és szerkesztőkkel. Ké-

sőbb a táborok szervezése is elindult, főként Erzsi kemény munkájának kö-

szönhetően. 

Sajnálom, hogy a baptista körökben nem tudtuk kiterjeszteni kapcsolatain-

kat. Ennek egyik oka az lehetett, hogy a 90’-es évek elején működő Falumisz-

szió más irányba terelte a baptista fiatalokat. Az egyházon belül pedig fontos 

kérdések megoldása foglalta le az energiákat. 

Aztán eljött az idő, amikor egy újabb lendületvétel érdekében úgy láttuk jó-

nak, hogy változás történjen az irányító testületben. Ennek jegyében én ma-

gam is visszaléptem. 

Megtisztelő számomra, hogy benne lehettem a Szentírás Szövetség ma-

gyarországi mozgalmának kezdeti szakaszában. Örülök annak, hogy e szol-

gálat él és mozgósít fiatalokat, hirdeti az evangéliumot, bátorít a Szentírás ol-

vasására. Legyen áldás továbbra is ezen a munkán! 

 
KEDVES EMLÉKEK, BARÁTOK A MÚLTBÓL 
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David Blair 

   Először 1986-ban jöttem Magyarország-

ra egy négy napos kirándulásra, amikor le-

hetőségem volt Budapest, Szentendre 

megismerésére, és még egy rövid Balaton 

parti kiruccanás is belefért! Elküldtem pos-

tán pár keresztyén könyvet egy lelkipász-

tornak az ország északi részébe, amik so-

sem érkeztek meg! Viszont ezen keresztül 

kapcsolatba kerültem Széll Bulcsú evangé-

likus lelkésszel, aki a magyar Szentírás 

Szövetség első kuratóriumi elnöke lett, és akinek az otthonában sok napot tölt-

hettem el az 1989-es drámai változások után. A családja nagy szeretettel foga-

dott, és sok időt töltöttünk el azon beszélgetve, hogyan is formálódhatna a Szö-

vetség a következő években. 

A 90-es évek során rendszeresen jártam vissza Magyarországra, hogy segít-

sem a szervezet megalakulását. Az első napokban németből fordított gyermek 

bibliaolvasó kalauzokat terjesztettünk, beindultak az angol nyelvű gyermektá-

borok, elkezdtük felmérni az iskolai missziók lehetőségét, illetve megosztottuk 

a nemzetközi Szentírás Szövetség történetét. Mindezek darabjai voltak annak 

a kirakónak, amikből kiformálódott a szolgálat.  

Az elején kevés forrásunk volt, de Bulcsú, a kis kurátor csapat és az első 

munkatársak nagyszerű munkát végeztek, és láttuk a növekedést.  

Ma visszaemlékezve, nagyon hálás vagyok Istennek mindezért, illetve ami 

ezután következett, és kívánom, hogy erősítse és bátorítsa a Szentírás Szövet-

séget még 25 évig és utána is! 

Urbán Johanna 

   2015-ben találkoztam először a Szentírás Szövetség-

gel. Az első olyan keresztyén gyerektáborom volt velük, 

ahol hivatalosan segítőként voltam jelen. Kicsi koromtól 

kezdve nagy táborozó voltam, tinédzserként segítettem 

is a táborokban, ahol csak tudtam. Azonban ez más 

volt. Nagyobb volt a felelősség. Olyan helyzetekbe, szi-

tuációkba kerültem bele, amit ha tudom, hogy erre vál-

lalkozom: nemet mondtam volna - mert nem gondol-

tam, hogy képes vagyok rá. Azonban erre ott nem volt 

lehetőségem, így Isten megmutatta, milyen csodás dol-

gokat tud tenni rajtam keresztül. Ő ad nekem kreativi-

tást, ötleteket. Nem kell félnem, nem kell aggódnom, Ő van velem minden hely-

zetben.  



 

 

Ő tesz képessé, alkalmassá. Emellett Isten megerősítette, hogy Ő helyezte  

szívemre a gyerekeket és még terve van velem ezen a területen. 

Hálás vagyok Istennek, hogy megismerhettem a Szentírás Szövetséget. Az-

óta többször volt alkalmam velük együtt szolgálni itt Magyarországon és Né-

metországban is. Minden egyes alkalommal tanulhattam, fejlődhettem: testileg, 

lelkileg, szellemileg. 

Kívánom, hogy Isten áldása és vezetése legyen továbbra is a Szövetségen, 

hogy ilyen módon minél több emberhez eljuthasson az Örömhír. 

Gus Eyre 
   Először a 90-es évek közepén találkoztam 

Komlósi Erzsébettel, a Szentírás Szövetség 

akkori vezetőjével, amikor a feleségemmel 

együtt felkerestük őt a pesti irodában. Hamar 

jó barátságba kerültünk és együtt vettünk részt 

abban a szolgálatban, ami egy audio-vizuális 

keresztyén drogprevenciós program volt, me-

lyet országszerte adtunk elő középiskolákban. 

Ezt több éven át folytattuk, rengeteg kilométert tettünk meg, sok pizzát ettünk, 

sokat nevettünk, és több ezer fiatal felé szolgálhattunk. Erzsébet nagyszerű 

fordító, ami nagyban megkönnyítette a munkánkat.  

Íme, egy rövid naplórészlet az egyik utunkról: „Kedd van, egy újabb hosszú 

utazás, ezúttal Kecskemétre, ahol egy gyümölcsöző délutánt tölthettünk egy 

kisebb csoport fiatallal, akik részt vettek egy szentírásos táborban a nyáron. 

Este már több száz fiatal előtt mutattuk be a programot. Szerda van és Nagy-

kőrösön vagyunk a „kultúra házában” a helyi önkormányzat engedélyével. An-

nak ellenére, hogy egyértelműen keresztyén programot vittünk a kb. 500 fia-

talnak, a szervezés pedig teljesen világi volt, a helyi drogprevenciós munkás 

hölgy könnyek között jött oda hozzánk, mert felismerte, hogy Jézusra van 

szüksége az élete középpontjában és az otthonában.  

A legjobbat viszont a program vége tartogat-

ta. Egy fiatal hölgy odajött hozzánk az utolsó 

evangélizáló koncertünk végén és ezt mondta: 

»Köszönöm. Akkor lettem keresztyén, amikor 

2008-ban utoljára itt koncertezett.« Hála le-

gyen Istennek az Ő kegyelméért!” 

Mindezek, és sok más lehetőség is adódott Erzsébet szervezésében és a 

Szentírás Szövetség pártfogásával. Megtisztelő és örömteli volt velük együtt 

szolgálni annyi éven át. 
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Keleti Gábor  
  Különös kapcsolat fűz engem a Szentírás Szö-

vetséghez, mert amikor először jelentkeztem egy 

táborba önkéntesnek, akkor még nem voltam 

megtérve. Az életem egy igen nehéz időszakán 

mentem keresztül, már keresztyénnek vallottam 

magam, de még nem fogadtam el Jézust, mint 

Megváltót. Későbbi feleségem javasolta, hogy je-

lentkezzek. Mivel szeretem a gyerekeket és an-

golokkal tölthettem egy hetet, ezért jelentkeztem.  

Ott a táborban segítőként, hallva az egyik angol lány bizonyságát, értet-

tem meg, hogy Jézus mit tett értem és elfogadtam Őt. Ott tértem meg és szü-

lettem újjá. Még azt sem tudtam, mi az a Szentírás Szövetség, és azon kívül, 

hogy ezt a tábort megszervezte, mivel foglalkozik, de máris többet kaptam, 

mint azt valaha el tudtam volna képzelni. Természetesen a tábor is nagyon jó 

volt, annyira, hogy a következő héten gyakorlatilag én vezettem már a máso-

dik táborom. Innentől kezdve minden évben vállaltam két tábort.  

Később, amikor Tamás átvette a táborszervező munkatársi feladatokat, 

még az is kiderült, hogy egészen közel áll a gondolkodásunk és a személyi-

ségünk egymáshoz. Az évek során egy igen jó barátság alakult ki közöttünk. 

Közben egyre többet segítettem és önkénteskedtem a Szentírás Szövetség-

ben, mert nagyon tetszett a lelkület és a cél. Egyre jobban belevonódtam a 

tábori dolgokba, az önkéntesek szervezésébe, képzésébe, később a tábori 

anyag összeállításába.  

Rendkívül sok mindent kaptam az elmúlt 14 évben a Szentírás Szövetség 

révén, de most három dolgot emelnék ki, ami talán így visszanézve számom-

ra a legértékesebb: 

1. Mivel egy táborban tértem meg, így azt tapasztal-

tam rögtön a hívő életem elején, hogy teljesen mindegy 

milyen gyülekezetbe járunk vagy milyen felekezetből, 

milyen országból jövünk, Krisztusban egyek vagyunk. 

És ha ez az alap közös, akkor nem lényegesek a kü-

lönbségek.  

2. Amikor egy elég bizonytalan helyzetben voltam munkaügyileg és anya-

gilag, akkor volt lehetőségem kétszer fél évet fizetett munkatársként a Szent-

írás Szövetségben dolgozni, amire nagyon nagy hálával gondolok vissza. 

Nemcsak azért, mert nagy segítség volt akkor a családomnak és nekem,  



 

 

hanem azért is, mert ott éreztem végre először, hogy van értelme a munkám-

nak.  

3. Amilyen kapcsolatokat és barátokat kaptam azáltal, hogy a Szentírás 

Szövetség táboraiban szolgáltam, elképzelni sem tudtam volna az elején. Ez 

által jutottunk ki Angliába, nyílt ki a világ és találkozhattunk hívőkkel Angliából, 

az Egyesült Államokból, Németországból, Afrikából, Belgiumból, stb. A minap, 

amikor ezt átgondoltam, arra jöttem rá, hogy a Szentírás Szövetsé-

gen keresztül sokkal több barátom, jó ismerősöm lett, mint a gyülekezeten ke-

resztül. És ezért örökre hálás leszek. 

Neil Potts 

   Emlékszem, 2003-ban érkeztem Magyarországra, 

fiatalemberként, aki kész volt az alapítványban szol-

gálni. Megtisztelő volt Erzsébet felkérése, hogy segít-

sem az angol nyári gyermektáborok ún. követő mun-

káját. Lovagoltam a hullámok tetején, készen arra, 

hogy a nyári táborokban részt vegyek, majd utána heti 

klubokat tartsak.  

   A terv szépsége az egyszerűségében rejlett. Szol-

gálni a gyülekezetek nyári táboraiban, majd folytatni a közös munkát a követ-

kező nyárig. Ezek a hétvégi és iskola utáni gyermekprogramok a Szupercsa-

pat nevet kapták, míg a tini programok a T-Club-ot. Én, a „furcsa idegen” vol-

tam a fő attrakciója ezeknek a programoknak, aki bevonzotta azokat a gyere-

keket. Mind nagyon élveztük az énekléseket, a vetélkedőket, a bibliatanításo-

kat, a kézműves programokat, mindezt természetesen angolul, pár nagyon 

türelmes magyar önkéntes közreműködésével, akik mindent fordítottak. Nél-

külük nem sikerült volna.  

Akkoriban a ma megszokott technológia még csak gyerekcipőben járt. Az 

én műszaki kütyüs kívánságlistám tetején egy digitális kamera, egy laptop és 

egy projektor díszelgett, ezek mind megszokott eszközök ma. Ezek helyett 

rendelkezésre állt a gitár, tollak, festék és nagy papírlapok, amire az angol 

szavakat felírhattuk. A heti testmozgást a szupercsapatok számára pedig az 

barna papírra írt énekek levegőben tartása jelentette. A táborokon és a heti 

klubokon keresztül megosztottuk Jézus Krisztus örömhírét, és hidakat építet-

tünk a gyülekezet, a gyerekek és a szülők között. Ma, a mai modern techniká-

nak köszönhetően még mindig kapcsolatban vagyok többükkel.  

Erzsébet, Ildikó és a többi elkötelezett önkéntes támogatásának hála a 

Szentírás Szövetség szeretett családtagjának érezhettem magam, és érzem 

ma is. Csodás barátságok szövődtek és feleségem, Edina is szolgált velem a 

táborokban. Őszintén mondhatom, hogy Jézus az itt töltött időmön keresztül 

átformálta az életemet.  

Jubileumi Hírlevél   Hírlevél - 9 



 

 

Pápszi Szilvia 
    Amikor megkaptam a kérést, hogy írjak a Szentírás Szö-

vetséggel való kapcsolatomról, felmerült bennem, hogy is 

kezdjek hozzá. Egy listát készítettem, hogy mit kaptam én a 

Szentírás Szövetségtől. Megengedtem magamnak, hogy ön-

ző legyek és nagyon gyakorlatias, az angol nyelv gyakorlá-

sától a vendéglői vacsoráig vagy önkéntes társunk esküvőjé-

ig, mindent belevettem. Szép lista kerekedett, majd tovább-

mentem és más keresztyén közösségekre, gyülekezetekre is elkészítettem 

ezeket a listákat. Szembesülnöm kellett azzal, hogy többek közt ezen közös-

ségek révén mennyit kaptam Istentől. 

A 90-es évek második felében Komlósi Erzsébet beosztott lelkész volt gyü-

lekezetünkben. Tőle hallottam a Szentírás Szövetségről és a gyerekeknek 

szervezett nyári angol (napközis) bibliatáborról. Azon a nyáron részt is vettem 

a ráckevei táborban. Lenyűgözött a külföldi önkéntesek odaszánása (anyagi, 

időbeli, hitbeli), felkészültsége. Fontos volt nekik, hogy egy volt szocialista or-

szág gyermekeit Krisztushoz vezessék. 

Évről-évre folytatódtak a táborok, melyek (elsősorban) református gyüleke-

zetekhez kapcsolódtak, így a táborokban résztvevő gyerekek gyülekezeti kö-

zösséget tudtak találni. Időben előrehaladva egyre több gyülekezet fejezte ki 

igényét táborok szervezésére. Az évi 1-2 táborból 10 fölé nőtt a nyári táborok 

száma. Egyre több külföldi és magyar önkéntesre lett szükség. Minden nyá-

ron részt vettem segítőként több táborban is, majd megkértek táborvezetésre 

is. Persze valójában mindig Krisztus volt a táborvezető. 

A Szentírás Szövetség tevékenységi köre 

folyamatosan bővült, egyre többféle kiad-

ványt jelentetett meg. Külföldi önkéntesek ér-

keztek és szántak rá akár éveket is, hogy az 

itteni munkát segítsék. A táborok nagy száma 

miatt külön tábori felkészítő napok váltak 

szükségessé a bekapcsolódó önkéntesek-

nek. Ezekért a tevékenységekért rendszere-

sen imádkoztunk. A táborok mellett ez lett az 

a terület, ahová még kapcsolódni tudtam.  

A Szentírás Szövetségben megtapasztalt önkéntességem során nem kel-

lett olyan feladatokkal foglalkoznom, amiről évek múlva kiderült, hogy teljesen 

fölösleges volt. Köszönet érte, és köszönet azért a listáért, amiről a történet 

elején beszélhettem. 
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Moira Goddard 

   Az első alkalom, amikor Magyarországra látogattam 2002-

ben volt, és ma is emlékszem, mennyire aggódtam, hogyan 

fogok én, egy nemrég nyugdíjba ment tanár beilleszkedni, 

csatlakozni a Szentírás Szövetség szolgáló csapatába. Nem 

kellett volna annyira aggódnom, mert csodálatos élmény lett 

belőle. A lehetőségek, amiket Istentől kaptam, rendkívüliek 

voltak. Amit akkor még nem tudtam, hogy ez nemcsak egy-

szeri alkalom lesz az életemben, hanem egy olyan szolgálat, 

amit minden évben megismétlek azóta is.  

Többen megkérdezték tőlem: „Miért Magyarország?”, amire a válaszom 

mindig az: Isten ötlete volt ez, nem az enyém. Alig tudtam valamit korábban 

erről az országról. Csak éreztem, hogy ebbe az irányba vezet. Ma is nehezen 

tudom megmagyarázni az országgal, az itteni emberekkel, az itteni szolgálat-

tal és főleg a gyerekekkel kapcsolatos érzéseimet.  

Az izgatottságom és lelkesedésem azóta 

sem csökkent annak ellenére, hogy rengeteg tá-

borban vettem már itt részt. Nagy táborok, kis 

táborok, örömteli gyerekek, akik hallhatják a Jé-

zusról szóló örömhírt és válaszolhatnak rá. Az 

egyik legnagyobb bátorítás volt számomra, hogy 

nemrég együtt szolgálhattam egy táborvezető-

vel, aki az első táboromban még résztvevő volt. 

Néha volt, hogy úgy éreztem, valamihez kevés vagyok és megteltem bi-

zonytalansággal, de utána láttam, ahogy Isten megválaszolja az imádságain-

kat, ahogy gondoskodik rólunk és segít egységben szolgálnunk.  

   A szeretet, ahogy sok gyülekezetekben fogad-

tak minket, megható volt. Jó volt az évek során 

egy-egy helyre visszatérni és újra felvenni a kap-

csolatot a helyi szolgálókkal. Életre szóló barát-

ságokkal lettem gazdagabb.  

    Nagyon hálás vagyok, hogy részt vehettem a 

táborokban. Minden évben gyönyörű heteket tölt-

hettem itt, amik tele voltak áldásokkal, örömmel, 

kihívásokkal és nevetéssel, meglátva Isten mun-

káját a csapatokon keresztül a gyerekek életében. 

   Isten kincstárából bőségesen kaptam, jóval többet, mint amennyit to-

vább tudnék adni. Hatalmas megtiszteltetés és öröm volt számomra részt 

venni a táborokban, osztozni a magyar Szentírás Szövetség missziójában, és 

együtt működni helyi közösségekkel. 
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Greizer Miklós 

   1996 nyara. A Szentírás Szövetség előadása a Baross téri 

Református Egyházközségben, és kellett egy tolmács. Itt kez-

dődött, hogy életem következő 12 évében szinte állandóan 

jelen volt a Szentírás Szövetség. 

   „Lábam előtt mécses a te igéd, ösvényem világossága.” Ez 

az ige sokszor visszhangzott a fülemben a reggeli bibliaolva-

sások idején, amelyek felkészítettek az életemre. Isten vezetése akkoriban 

nagy kérdés volt – hogyan értheti meg valaki Isten akaratát az életére nézve? 

Megint csak Isten igéje ad választ: „Bárcsak állhatatosan járhatnék utadon, 

megtartva rendelkezéseidet! Akkor nem vallanék szégyent, ha figyelnék min-

den parancsolatodra.” 

Isten Igéjének legnagyobb fontossága, fordítások, (tábor)vezetés, -

szervezés és angol, angol, angol. Emberi kapcsolatok. Ezt kaptam és ezt is 

igyekeztem továbbadni. És ezek meg is maradtak azóta is. 

Hálás vagyok Istennek a Szentírás Szövetség munkatársainak és önkénte-

seinek munkájáért. Áldja meg az Úr a következő 25 évet is gazdagon! Boldog 

szülinapot, kedves Szent’ség! 

Bálint Gergely 

   2001-ben, egyetemi éveim alatt Ruth Russell angol 

nyelvű bibliatanulmányozó körébe jártam. Az egyik 

alkalom után Ruth-tal szóba került, hogy épp szolgá-

lati lehetőséget keresek, és megemlítettem neki azt 

is, hogy Angliában napközis gyerektáborban voltam 

és mennyire megérintett a gyerekek felé adatott lehe-

tőség. Mivel Ruth gyermekkora óta kapcsolatban volt 

a Szentírás Szövetséggel és itt tartózkodása alatt a 

magyar szervezet munkájában is részt vett, így kézenfekvő volt, hogy ajánlot-

ta számomra, hogy keressem meg őket. Tulajdonképpen egy ilyen „véletlen” 

beszélgetésnek volt köszönhető, hogy kapcsolatba kerültem a Szentírás Szö-

vetséggel. 

Eleinte angol nyelvű szövegek magyarra fordításában vettem részt, majd 

viszonylag hamar az újonnan alakuló kuratórium munkájába is felkértek. Ko-

moly feladatok vártak ránk, jogi, pénzügyi területen kellett erőnkön és tudá-

sunkon felül teljesíteni — hála Istennek nem voltunk egyedül, kaptunk szak-

szerű segítséget, és azt mondhatom, Isten vezetését is. Később már sokkal 

több fókusz jutott az alapítvány tényleges működésére. Ekkor sokat agyal-

tunk, hogyan lehet hatékonyabban, jobban eljuttatni az üzenetet másokhoz, 

hogyan lehet a szervezetet ismertté tenni. Ettől a szolgálattól egy kiégés 
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utáni erős szelekció során búcsúztam el, amikor fájó szívvel, de határt kellett 

húznom, hogy mit tudok reálisan továbbvinni. 

A legkedvesebb számomra az Útjelző volt. Az áhítatokon való gondolkodás 

sokáig lekötött, igyekeztem a legjobban a célközönség, a tizenévesek felé jól 

megfogalmazott üzenetet átadni, és eközben nagyon sokat épültem én ma-

gam is. Így nem csoda, hogy ez a szolgálati terület volt az, amit legtovább vé-

geztem, bár a gyermekeink növekedésével egy idő után ezt sem tudtam fele-

lősen folytatni. 

Korábban azt hittem, a Szentírás Szövetségtől sosem fogok elszakadni, de 

rá kellett jönnöm, hogy ez is egy állomás volt az életemben. Remélem, hogy 

sokak számára lehet még a magyar szervezet ilyen állomás, és sok-sok évti-

zedig tud még rajtuk keresztül egyre több fiatalhoz eljutni az Örömhír! 

Beregi Lászlóné Ildikó 

   Az évfordulókon az egyik főszerep az emlékezésé. Nekem 

2001-ig kell visszamennem az emlékezésben a Szentírás 

Szövetséggel kapcsolatban, ugyanis annak az évnek a nya-

rán kezdtem ott dolgozni irodavezetőként. Tizenkilenc éves 

óvónői pályát hagytam magam mögött, hogy valami egészen 

mást, újat kezdjek egy olyan alapítványnál, amelynek célja, 

hogy a kiadványaival, a téli, nyári táboraival segítsen gyere-

keknek, fiataloknak, felnőtteknek Istenhez találni, illetve Is-

tenbe vetett hitükben megerősödni. Örültem, hogy idekerülhettem és a mun-

kámmal biztosíthattam, ameddig tudtam, a lelki munka hátterét. 

Bele kellett tanulnom pl. a kiadványok terjesztésével kapcsolatos felada-

tokba, abba, hogy mi fán terem egy havi zárás előkészítése a könyvelőnek, 

és természetesen bele kellett jönnöm a számítógép rejtelmeinek megismeré-

sébe is. Nem volt könnyű a sok új dolgot elsajátítani, de sok segítséget kap-

tam hozzá. Miután kezdtem otthonosan érezni magam az új munkában, gyak-

ran örültem annak, hogy itt kitágult számomra a világ, amely korábban, az 

óvodában szűkösebb, zártabb volt. Élveztem, hogy a gimnáziumban meg-

szerzett angol tudásomnak is hasznát veszem, bár látszott, hogy sokat felej-

tettem azóta. Valahányszor angol anyanyelvű önkéntes dolgozott nálunk, in-

gyenes „szinten tartó foglalkozásokon” vehettem részt. 

2013-ig dolgoztam a Szentírás Szövetségnél. Jelenleg a férjem vezetésére 

bízott Grace Ministries Alapítványnál dolgozom, ahol szintén a „színfalak mö-

götti” munka ellátása a feladatom. A Szentírás Szövetség vezérigéjében a 

mécsesként világító Igéről van szó. Én is egy mécsesről szóló Igével búcsú-

zom: „Mert te gyújtasz nekem mécsest, URam; az én Istenem fénysugarat 

küld nekem a sötétbe.” (Zsoltárok 18,29) 



 

 

Hován Boglárka 
   Érdekes visszaemlékeznem a Szentírás 

Szövetséggel való találkozásomról, kapcso-

latomról. Idén már 7. éve szolgálok önkén-

tesként a Szövetségnél, de az én történetem 

ennél előrébb kezdődik.  

   10 éves voltam, amikor először részt vet-

tem a lakóhelyünkön a Szövetség által szer-

vezett angol nyelvű bibliai táborban. Emlék-

szem, mély nyomot hagyott bennem a segí-

tők nyitottsága és kedvessége felénk. 

    A történet folytatása 2007-re tehető, ami-

től kezdve zsinórban 3 nyáron keresztül egy-egy hetet, a Bényén megszerve-

zett angol táborban töltöttem. A három év emlékei közül amiket kiemelnék, a 

kiscsoportos beszélgetések, amelyeket Isten sok más dolog mellett felhasz-

nált a Hozzá való megtérésemben; illetve itt ismerkedtem meg azzal az ön-

kéntessel, aki később segítőnek hívott a Szövetséghez, és akivel a mai napig 

nagyon jó és őszinte barátok vagyunk Isten munkájának köszönhetően.  

 A történet 17 éves koromban folytatódik, amikor helyi önkéntesként vettem 

részt a településünkön ismét megszervezett angol bibliai táborban. E hét köz-

ben meglátogatott minket az említett barátom és megkérdezte, nem lenne-e 

kedvem a Szövetség önkénteseként szolgálni gyerektáborokban? Természe-

tesen igent mondtam rá.  

Isten táborozóból hívott el önkéntesnek, és megmutatta, hogy az Ő útjai és 

gondolatai magasabban vannak a mieinknél. Sok barátot, élményt, tudást, 

önismeretet, örömet és tapasztalatot kaptam Istentől az önkéntes éveim alatt. 

Ezek közül a legmeghatározóbbat szeretném kiemelni, ami az Úr kegyelmét 

és nagyságát mutatja. Ez visszavisz minket a bényei angol táborok idejére. 

Akkoriban nem láttam, hogy mi zajlik az önkéntesek szívében, csak azt érzé-

keltem, amit mutattak felénk. Később mesélte el az említett barátommá vált 

önkéntes, hogy ő abban az angol táborban tért meg, ahol mi először találkoz-

tunk, e mellett arról is bizonyságot tett, hogy sokat imádkozott értem, hogy 

amit akkor a csoportbeszélgetéseken tudtam, azt ne csak kívülről, hanem be-

lülről is tudjam, személyessé legyen számomra az Istennel való közösség. El-

mondta azt is, hogy nagyon hálás azért, hogy láthatja, hogy amit a Teremtő 

általa elvetett magként, azt Ő fel is nevelte és láthatja bennem a gyümölcsét. 

 Sokáig nem értettem igazán miért olyan fontos ez neki, de most már, hogy 

hét éve szolgálok a Szövetségnél, értem a miértjét. Lehet, hogy nem látjuk Is- 
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ten munkájának a gyümölcsét, amiben használ minket, de az is lehetséges, 

hogy később adatik meg nekünk, ahogyan láthattuk az említett példa során. 

Azonban azt megtapasztalhatjuk, hogy az Alkotónk használni szeretne minket 

bűneink, bukásaink, kétségeink, félelmeink ellenére is, ami hatalmas irgalom 

és öröm. Az élő példa pedig hadd legyek erre én.  

„...mert Isten az, aki munkálja bennetek mind az akarást, mind a cselekvést 

az ő tetszésének megfelelően” (Filippi 2,13) 

Fövényi Emese 
   Nehéz felidéznem, pontosan hány éve vagyok kap-

csolatban a Szentírás Szövetséggel. Mindenesetre leg-

alább 15 éve. Kuratóriumi tagként kezdtem a kapcsola-

tot, vállalva a Kincstárnok feladatát. Ezen keresztül kö-

zeli, sőt baráti kapcsolatba kerültem Komlósi Erzsikével, 

aki hosszú ideig vezette a Szentírás Szövetséget és 

akin keresztül Isten nagyon megáldotta a Szentírás 

Szövetség munkáját és szolgálatait. Sok új ötletet, 

könyvet, nagy megújulást és fejlődést hozott a Szövet-

ség életébe, teljesen szívügyének tekintette ezt a szolgálatot és kedves lé-

nyével sok mindent megvalósított, a gyermektáboroktól kezdve, lelkész kon-

ferenciákon át, új, hézagpótló igényeket kielégítő könyvek megjelentetéséig. 

Szívemhez mindig közel állt ez a szolgálat. Jó volt egy nemes ügyet szol-

gálni, Isten országát építeni együtt a Szentírás Szövetség munkatársaival és 

a Kuratórium tagjaival. Jó volt látni, megtapasztalni, amint egyre több gyer-

mekhez jut el az Evangélium angol tanulással megspékelve, új könyvek kerül-

nek kiadásra, új szolgálatok valósulnak meg és Isten kirendeli az ahhoz szük-

séges embereket és eszközöket is. Átéltem, amint egy kisebb helységből na-

gyobb lakásba költözik a Szentírás Szövetség, és végre több hely jut minden 

tárolt könyvnek, játéknak, eszköznek. Azt is láthattam, ahogy már akkorára 

nőtt a Szövetség, hogy kilépett a globális szervezet anyagi támogatásából 

fenntartott státuszból és önellátóvá vált, némi központi támogatással. Volt sok 

közös öröm, nehézség, munka, imádság, önkéntes munka és alkalmak az 

évek során, utazás is az európai szervezet gyűlésére, ahol öröm volt megélni, 

hogy a Szentírás Szövetség nemzetközi szinten is egy nagy családként mű-

ködik, ahol segítjük, támogatjuk egymást, imádkozunk egymásért és 

számontartjuk egymás sikereit, eredményeit, s tanulunk egymástól. 

Sok-sok szolgálat, szívből végzett munka, Istenre figyelés és sok lelkes ön-

kéntes vitte előre Isten segítségével a Szentírás Szövetséget és tartja fenn 

most is. Nagyon hálás vagyok, hogy én is részese lehettem ennek, és szívből 

kívánok további hosszú sikeres szolgálatot a Szentírás Szövetségnek. 
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Steven Jemmett 
   Új-Zélandról származom, de 2009-ben éppen Angliában 

dolgoztam, mint statikus mérnök, amikor Isten a szívemre 

helyezte, hogy kultúrák közti missziót vállaljak. Egy barátom 

segített kapcsolatba kerülni a magyar Szentírás Szövetség-

gel, ahol támogatták a terveimet azzal a feltétellel, ha a költ-

ségeimről magam gondoskodom. Megbeszéltem a dolgot az 

ismerőseimmel és Isten nagylelkűen gondoskodott a szük-

ségleteimről. Daxner Tamás, az alapítvány munkatársa fel-

ajánlotta, hogy nála szálljak meg, egy névleges összegért. 

Amikor először sétáltunk el tőle az irodáig, azon gondolkod-

tam: ha eltévednék, nekem annyi. Fogalmam sincs, hol vagyok! De Isten tud-

ta és megvolt a terve. 

Azon a nyáron sok angol táborban szolgáltam. Különleges élmény volt, 

ahogy Isten használt engem a bibliatanításban, a gyerekekkel való interakci-

ókban, és hogyan tette lehetővé, hogy ezek a nagyon is különböző csapatok 

egységben szolgáljanak. Az egyik tábor, Balatonőszöd kapcsán Tamás a leg-

utolsó pillanatban kért fel, hogy vegyek részt, miután egy önkéntes nem tudott 

jönni. Akkor még nem tudtam, de ez a döntés megváltoztatta az életemet. Kis 

csapatunkat egy Lilla nevű lány vezette, aki a tábor elején nagyon távolság-

tartónak tűnt, de később egyre többet szolgáltunk és imádkoztunk együtt a 

csapattal. 

A tábor után a vonaton hazafelé Lilla felajánlotta, hogy 

szívesen tanít engem egy kicsit magyarul. Azt remélve, 

hátha megkedvelt, felhívtam a tábor után és megkér-

tem, hogy megmutatná-e nekem a várost. Azon a nyá-

ron udvarolni kezdtem neki és 2011-ben egybe is kel-

tünk. 

Összesen kicsit több, mint 4 évig szolgáltam a 

Szentírás Szövetségnél 2009 és 2013 között. Ez 

idő alatt körülbelül 20 táborban szolgáltam és 

több délutáni angol klubban, több iskolában. Na-

gyon hálás vagyok Istennek, hogy használt en-

gem ezeknek a gyerekeknek az életében. 2013 

után Lilla és én Új-Zélandra költöztünk, ahol két 

gyermekünk született. 2019-ben költöztünk visz-

sza Magyarországra. Most világi munkát végzek, de hálás vagyok azért, hogy 

családommal együtt újra segíthettem egy angol bibliatáborban 2019 nyarán. 
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Robert és Alison Nelson 
  Tisztán emlékszem az első táborunkra 2009-ben 

Balatonőszödön. Nagyon izgultunk és nem tudtuk, 

mire számítsunk. A csapat többi tagjával a vasútállo-

máson találkoztunk és onnan utaztunk együtt tovább. 

Legtöbbünk először járt ezen a helyen, de hamar 

összeszoktunk és nagyon élveztük a közös szolgála-

tot. Egy szót sem beszéltünk magyarul, ezért nagy 

megkönnyebbüléssel tapasztaltuk, hogy a csapat 

nagy része elég jól beszélt angolul, amikor pedig valaki hibázott, mind jót tud-

tunk nevetni ezen. A helyi lelkész és a felesége nagyon kedvesen fogadott 

minket, és minden programban részt vettek a gyerekeikkel együtt.  

Igazi élmény volt olyan gyerekekkel foglalkozni a bibliai tanításokon, angol 

órákon és egyéb kinti programokon, akik készek voltak tanulni és aktívan 

részt venni. Ezek után a magyarországi nyári táborok 8 éven keresztül az éle-

tünk részévé váltak, és az utolsó balatonőszödi táborra mi szerveztük meg a 

csapatot Edinburgh-ból. 

Az évek során többször visszatértünk Magyarországra. Ebből kettő csapat-

tagok esküvője volt, illetve kapcsolattartás az itteni barátokkal. Cserébe mi is 

fogadhattunk kedves testvéreket skóciai otthonunkban. 

Rengeteg csodálatos emlékünk van a Szentírás Szövetséggel, illetve az 

általuk szerzett barátainkkal kapcsolatban. 
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Rachel Young 
  Erzsivel egy Isten által összehozott 

találkozón ismerkedtem meg 1996-

ban és hamar körbe is járt az új-

zélandi Szentírás Szövetségben a 

hír, hogy szükség van önkéntesekre 

az 1997-es táborokban. A csapat 

(engem is beleértve) Londonból uta-

zott Budapestre. 3 héten át szolgál-

tunk itt, a programot a csapat ta-

pasztalataiból összerakva. Még párat a mi ún. „kiwis” játékainkból is hoztunk, 

és élénken emlékszem, ahogy egy délután épp játszottunk a gyerekekkel, 

amikor egyszer csak békák kezdtek el kiugrálni a magas fűből! A gyerekek 

szédületesen mulatságosnak tartották ezt. Vagy ezt vagy az én reakciómat a 

békák láttán. :)  

Tanítottunk angol énekeket, történeteket a Bibliából, Új-Zélandról (az egyik 

képen talán látszik is az ország rajza a táblán). Nagyszerű táborok voltak, 

amiket Erzsi szervezett meg. Emlékszem, amikor később visszatértem Ma-

gyarországra, milyen örömmel hallottam a táboros történeteket az angol segí-

tőktől, akik folytatták a munkánkat. Milyen áldások ezek a gyerekek és a szü-

lők számára egyaránt! 
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Mihalkovics Zsófia 
   2000-2001 lehetett, amikor először kapcsolatba kerültem a 

Szentírás Szövetséggel és részt vettem egy Tesó táborban 

Komlósi Erzsivel Zselickisfaludon, ahol a nővérem kiscsoportot 

vezetett.  

Egyetemi éveim alatt is többször hallottam a szervezetről, de 

igazán akkor vált szorosabbá a kapcsolat, amikor 2007-ben 

Greizer Miki akkori táborszervező munkatárs felkereste a kerté-

szetis MEKDSZ diákkörünket, hogy többek között újabb korrektorokat tobo-

rozzon 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. Egy belső 

hang azt súgta, hogy milyen jó lenne itt az alapítványnál dolgozni. Éppen ak-

kor jött a hír, hogy Tamásék új munkatársat keresnek a kiadványok területére.  

2019 februárjától, mint kiadványfejlesztő munkatárs csatlakoztam a Szö-

vetséghez. Az első év tele volt kihívásokkal, új feladatokkal, amelyekbe úgy 

érzem, mára sikerült belerázódnom. Kiadtuk az Élet-kérdések evangélizációs 

anyagot, és bár a vírus elsöpörte a tavaszra tervezett konferenciát, bízom 

benne, hogy Isten segítségével be tudjuk majd ezt is pótolni. Az Útjelző to-

vábbra is a szívem csücske. Feladataink vannak bőven, keressük a lehetősé-

geket, hogy hogyan tudjunk világítani a fiatalok felé és segítséget nyújtani a 

gyülekezeteknek kiadványainkkal. Isten áldja meg a Szentírás Szövetséget!  

Váriné Lukács Ágnes 
  2014 őszén kerültem először kapcsolatba a Szentírás Szö-

vetséggel. Fövényi Emesén és egy közös kedves barátnőn-

kön keresztül jutott el hozzám a hír, hogy irodavezetőt keres-

nek. Komlósi Erzsivel akkor ismerkedtem meg, kellemes és 

tartalmas volt vele már a legelső beszélgetés is. 

2015 januárjától dolgozom irodavezetőként az Alapítványnál. 

Azelőtt nem voltak hívő kollégáim, így ez újdonságnak szá-

mított. Jó volt, hogy heti egy alkalommal, a napi munka mellett, kis időt tud-

tunk fordítani egy hozott ige melletti közös imádságra. Jó volt látni évről évre 

a kiadványok bővülését, terjedését és a nyári táborok lelki eredményességét. 

1Pt 5,7: „Minden gondotokat Őreá vessétek, mert neki gondja van rátok.” 

Most, ebben az idei, különösen is nehéz időszakban, nagyon fontos tovább 

imádkozni Isten megtartó erejéért, kegyelméért, hogy még sokáig betölthes-

sük eddigi szerepünket a gyülekezetek életében és a táboroztatásban. Hálás 

vagyok az Úrnak, hogy itt dolgozhatok! 



 

 

Imádkozzunk: 

 Az Élet-kérdések sorozat sikeréért, a Schlunz kiadásáért 

 A félbemaradt Kereszt-kérdések sorozat résztvevőiért 

 A táborozó gyerekekért, hogy legyen hitre juthassanak, és ne legyen megbe-
tegedés se közöttük, se a segítők között 

 Új hazai és külföldi önkéntesekért, szolgálókért a 2020-as évben  
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Szentírás Szövetség  Irodánk és levelezési címünk 1091 Budapest, Kálvin tér 8. 

 Telefon: (06-1) 216-5115 

 E-mail:  info@szentirasszovetseg.net 

 Honlap:  www.szentirasszovetseg.net 

 Bankszámlaszám:  11742001-20058328  

Hírek/felhívások: 

 Hamarosan kapható az Útjelző legfrissebb száma:  

2020. július—szeptember! Az Útjelző 14 és 18 év közötti fiatalok-

nak, valamint fiatal felnőtteknek szóló magyarázatos bibliaolvasó ka-

lauz. A második negyedéves szám már 50% kedvezménnyel kapha-

tó!  
 

 Előkészületben: Schlunz ifjúsági bestseller első kötete 

A regény főszereplője egy árva kisfiú, akit egy keresztyén család megtalál és befo-

gad, majd számos kalandot élnek át együtt. 

A könyv magyarra fordítása már elkészült. Ha szeretnék támogatni a Schlunz előál-

lítását, ezt megtehetik a mellékelt csekken vagy az alábbi számlaszámon: 

 

 

 

 

 

 Már kapható az Élet-kérdések új evangélizációs anyag! A 7 részes sorozat rö-

vidfilmeken és az azt követő tanításokon és beszélgetéseken keresztül keresi a 

választ arra, hogy mi a boldogság, illetve mi miben keressük azt.  

A sorozatot segítő kézikönyv és munkafüzet most még 20% kedvezménnyel vásá-

rolható meg irodánkban vagy a weboldalunkon. A filmek itt érhetők el: kereszt-

kerdesek.hu/elet-kerdesek 

 

A két hónapos kényszerszünet miatt az alapítványnak alig volt bevétele, megrende-

lése, ezért kérjük a Testvéreket, hogy akik tehetik, a mellékelt csekken vagy a 

számlaszámunkra történő utalással támogassák a missziónkat.  

OTP Bank 11742001-20058328 

Kérjük a közlemény rovatba írják be: „Schlunz - támogatás”. 

Minden adományt hálás szívvel fogadunk! 


