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„Lábam előtt mécses a te igéd,
ösvényem világossága.”
Zsolt 119,105

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót!
Pár nap még, és elkezdődnek a táborok. Ilyenkor minden kicsit a feje tetején áll, próbáljuk
beszerezni és elrendezni mindazt, amire a programok során szükség lehet. Biztos lesz, ami csak
a helyszínen derül ki, hogy kellene, de jó csapataink vannak, és jó Istenünk, akinek fontosak ezek
a táborok. A bizalmam ebben van, és nem a saját képességeimben és jó szervezésemben. Látni
Istent munkálkodni: ez a legnagyobb vágyam. Hogy megtegye azt, amit csak Ő tud megtenni.
Legfőképpen azt, hogy szeretetet adjon a szívekbe, az én szívembe is a gyerekek, a szolgálótársak, szülők és helyi gyülekezeti tagok felé. Számomra ez a legnagyobb csoda!
Nem könnyű ez az év és a helyzetünk. Anyagilag vékony jégen táncolunk, és nehéz meglátnom, hogy mi a következő lépés. Az a nagyszerű segítség, amit az elnökünk, Bakó Csaba és kollégái nyújtanak
most nekünk a stratégia tervezés terén, sokkal többről szól, mint csupán stratégiai tervezésről. Számba vettük az
erősségeinket, gyengeségeinket, a lehetséges feladatainkat ebben az országban, és legfőképpen a kincseinket:
azokat az embereket, akik szolgálatukkal, imádságaikkal, adományaikkal segítik a munkánkat évek óta,
hűségesen. Ők – Ti vagytok a legfontosabb vagyonunk, erőforrásunk. A stratégiai tervezést ősszel fogjuk
befejezni, az új irányokról majd hírt adunk.
Nem tudom, merre visz minket a jövő. Azt látom, hogy szükség és igény is van arra a szolgálatra, amit ebben
az országban végzünk, de lehet, hogy a prioritásainknak változniuk kell. Ebben bölcsességre lelni, és bátran
kilépni – ez az imakérésem.
„Hagyd az ÚRra utadat, bízzál benne, mert ő munkálkodik” (Zsoltárok 37,5)
Szeretettel,
Daxner Tamás, alapítvány vezető

táborok

Táborfelkészítő hétvége Terényben

Ahogyan az őszi önkéntes találkozónak, ez alkalommal is Terény adott otthont csapatunk közös lelki-testiötletelésben gazdag felkészülésének 2022. június 17-19-ig .
Istené a dicsőség, mert a hosszú ebédlőasztal minden székén önkéntes foglalt helyet, s eddigi rekordszámmal,
21 fővel vehette kezdetét péntek este a csapatépítős szekció. Külön öröm és hála a részt vett 4 új önkéntesért, s
azokért is, akik nem lehettek velünk, de első táboroztatók a magyar, valamint a brit csapatban.
Szolgálatra készülve, elsőként az alkalmatlanság-alkalmasság kérdését jártuk körbe, melyet igazán jó volt
közösen végiggondolni.
Ezt követően, a péntek esti kötetlenebb ismerkedés után a szombat feszített tempójú programjába csöppentünk. A kora reggeli áhítat és kiadós reggeli után elsőként megismerkedtünk az idei táborok témájával, amely a
Relationship címet viseli. Majd kisebb csoportokba kerültünk, ahol „hétfőtől péntekig” 1-1 nap igei részét
dolgoztuk fel a tábor kiscsoportos beszélgetéseire hangolódva, s közösen imádkoztunk a táborokért.
A nap további részében bemutatásra került az aranymondás tanítása, megtanultuk a tábori éneket, valamint
kitaláltuk az ahhoz tartozó mozdulatokat. Ennek szemléltetésére rövidesen sort is kerítettünk, ugyanis nem
sokkal később az angol önkéntesekkel online formában találkoztunk, akik szívesen megnézték a dalt kétszer is
az előadásunkban.
Délután tájékoztatást kaptunk a Szentírás Szövetség gyermekvédelmi irányelveiről, átnéztük a kézműves
foglalkozást, az új önkéntesek pedig röviden megismerkedhettek a Team
Challenge felépítésével.
Az intenzív felkészülés után egy közös szalonna- és marshmallow sütés
következett, majd a nap zárásaként a bizonyságtétel kiemelt szerepét nem
csupán hallhattuk, de egy 3 perces időkeretbe szorítkozva párokban ki is
próbálhattuk.
A vasárnap igei alkalmát Kirk Lederhaas tartotta nekünk, majd imaközösségben lehettünk együtt. Egy gyors takarítást, majd ebédet követően
Gödöllőre vettük az irányt, ahol egy fagyizás, kávézás után mindannyian
útnak indultunk haza, fáradtan, mégis feltöltődve, egyre inkább várva a
táborok érkezését.
Bujdosó Lilla

Ha kedvet kaptál, hogy velünk szolgálj majd 2023 nyarán, keress minket itt: taborok@gmail.com !

LittWorld 2022 – Stronger Together
Hála legyen Istennek, hogy a magyar Szentírás Szövetség
munkatársaként én is részt vehettem ezen a nemzetközi keresztyén
kiadók, írók, szerkesztők és grafikusok konferenciáján áprilisban,
Siófokon. A háromévente megrendezésre kerülő konferenciát a Media
Associates International (MAI) szervezi, melynek most a hazai
házigazdája a Harmat Kiadó volt.
A szakmai rendezvényen 50 országból több, mint 160 résztvevő volt
jelen. A különböző tematikájú előadásokon és workshop-okon többek
között a keresztyén könyvkiadásról, szerkesztésről, kiadóvezetésről, marketingről, online és nyomtatott formákról
szerezhettünk bővebb tudást. A sűrű programon túl a kapcsolatépítés is fontos szerepet játszott az eseményen.
Öröm volt együtt lenni és imádkozni afrikai, ázsiai, amerikai, ausztrál és európai testvéreinkkel együtt, valamint
nekem személy szerint megismerni a többi európai Szentírás Szövetség vezetőit.
Mihalkovics Zsófi
A Magyar Evangélikus Rádiómisszió nemrég interjút készített Zsófival, aki a Szentírás Szövetség
missziójába avatja be a hallgatókat. A Lélekhangoló műsora a QR kódot beolvasva meghallgatható.
misszio.lutheran.hu/radio/interjuk

Új kiadványaink

A Király lovagjai

A Király lovagjai című legújabb kiadványunk, mely már online formában elérhető, a
lovagregények izgalmas világán keresztül ismerteti meg a gyerekekkel Jézus szeretetét,
örömhírét. Ez a könyv tanítóknak, gyermekmunkásoknak és gyülekezeteknek nyújt
segítséget egy 5 napos tábor megtartására, részletes, kidolgozott programot adva a
kezükbe.
Hálásak vagyunk e munkában részt vevő önkénteseinkért, a tördelőnkért és ifjú
grafikusunkért, Borókáért, akinek rajzai megjelenítik ezt a korszakot, valamint az ehhez
kapcsolódó, Isten fegyverzetét.

Előkészületben: Imakocka, Biblia-olvasó kocka, Biblia-felfedező
kocka, Imamódszer-kocka
Egyes külföldi Szentírás Szövetség szervezetek már egy ideje használják
ezeket a kockákat, segítve a gyermekeket az imádkozásban, bibliaolvasásban.
Míg a Biblia-olvasó és -felfedező kocka egyszerű, játékos módon nyújt lehetőséget a bibliai történetek felfedezésére és megértésére, addig az Imakocka és
Imamódszer-kocka segít felfedezni az ima különböző tartalmait, valamint gyakorolhatjuk vele a kreatív imádkozást.
Legújabb játékunk hamarosan elérhető lesz irodánkban és webboltunkban is.

Megjelent az Útjelző legújabb száma: 2022. július–szeptember!
Nagy szeretettel készítettük el legújabb kalauzunkat azoknak a fiataloknak vagy akár már felnőttebb korosztálynak, akik szívesen választják napi rendszeres igeolvasásuk vezérfonalául ezt a kiadványt.
Örömmel vesszük a visszajelzéseket, ötleteket, hogy még jobbá tehessük az Útjelzőt!
Lapozz bele!
Észrevételeket erre a címre várjuk: utjelzo@szentirasszovetseg.net

Minden adományt hálás szívvel fogadunk!
OTP Bank 11742001-20058328

Szentírás Szövetség - Scripture Union Hungary
Iroda:
Tel:
Honlap:
e-mail:
Facebook:

1091 Budapest, Kálvin tér 8.
06-1/216-5115
www.szentirasszovetseg.net
info@szentirasszovetseg.net
facebook.com/szentirasszovetseg
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Isten eddigi gondoskodásáért, kapott adományokért
A 7 tábor megrendezéséért és az új önkéntesekért
Újra jöhetnek angol önkéntesek
A Király lovagjai táboros program megjelenéséért
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A tervezett új kiadványainkért
Új anyagi forrásokért, támogatásokért
További lelkes önkéntesekért
Az Útjelző olvasótáborának bővüléséért

