
KÖSZÖNTŐ | „MERT ÉN ÚJAT CSELEKSZEM, MOST KEZD KIBONTAKOZNI, MAJD MEGTUDJÁTOK!  

MÁR KÉSZÍTEM AZ UTAT A PUSZTÁBAN, A SIVATAGBAN FOLYÓKAT FAKASZTOK.” | Ézsaiás 43:19 

Kurátorokkért nagyon hiszünk a Szentírás Szövetség küldetésében és egyedülálló 
szerepében, hogy a hazai gyülekezetek felnőttek és fiatalok közötti misszióját segítsük 
olyan hiánypótló, Bibliaközpontú eszközökkel, amik sok helyen már jól beváltak, áldásos a 
használatuk. 

Az elmúlt 9 hónap stratégiaalkotási, -újragondolási folyamata során rengeteg időt 
szántunk arra, hogy a covid időszak közbeni visszafogott működés után új lendületet és 
látást kapva jelentősen növekedhessen a programjaink és kiadványaink hatása. Számos 
találkozó során átbeszéltük a megoldandó problémákat, azonosítottuk és (újra) tudatosítottuk a legfontosabb 
fókuszterületeket, és ezeken belül elkezdtük részletesen is átgondolni, hogy milyen gyakorlati lépésekkel 
tudjuk a leginkább a gyülekezeti missziót segíteni. 

A stratégiai és személyi változásokról, annak részleteiről hamarosan tájékoztatunk benneteket. Addig is azt 
kérjük, hogy gondoljatok ránk imádságban és rendszeres pénzügyi támogatással is, mert a közös álmainkat 
csak így van esélyünk megvalósítani. Kurátorokként mi is elkötelezetten és lelkesen kívánjuk segíteni a tervek 
valóra váltását, gyertek velünk! 

Szeretettel, 

Bakó Csaba, a kuratórium elnöke 

 

  Két év Covid járvány után ismét nagyobb számban tudtuk megszervezni nyári angol bibliatáborainkat a 

Relationship témában. Idén Istennek hála újra fogadhattuk brit és amerikai önkénteseket hazánkban, akik 

közt voltak régiek és újak egyaránt. 7 táborunkból kettőt új helyszínen tartottunk, egyiket Érden, másikat pedig 

Taksonyban, mely utóbbi tinitábor volt 12-16 éves fiataloknak. Táborainkban közel 200 gyermek vett részt.  
 

ÖRÖMMEL OSZTUNK MEG NÉHÁNY GONDOLATOT AZ ÖNKÉNTESEINKTŐL 

"Kedves szempárok, szorgos kezek, energikus lábak, nyitott szívek, 

ambíciózus csapatok, örömteli kacajok, dicsérő ajkak, áldott közösség - ez 

fogadott a Szentírás Szövetségnél. Sokkal több, mint amire számítottam 

volna. Csordultig van szívem a hálával ezért a csapatért, a hétért, a 

lehetőségért." Sziszi Erdélyből - Budapest-Szemeretelep 

"Nem mondom, hogy nem volt fárasztó, de ha teljesen energia nélkül is 

mentem neki egy új napnak, mindaz, amit a gyerekektől visszakaptam, 

legyen az egy ölelés, egy vicces aranyköpés vagy egy aranyos gesztus, 

tízszeresen megérte és bepótolt mindent. Akárhányszor részt vennék egy ilyen táborban, mert hihetetlenül 

sokat adott nekem ez az egy hét." Viki Erdélyből - Budapest-Szemeretelep 

 
RÉSZTVEVŐKTŐL 

„Ami legjobban tetszett a táborban, hogy új barátokat találtam. A legkedvesebb 

lányról kiderült, hogy a Sztehlo Gábor Evangélikus Általános Iskolába jár, így nekem is 

könnyebb volt elfogadnom, hogy szeptembertől abba az iskolába fogok járni. Sokat 

segített ez a barátság. Persze a felnőttek is aranyosak voltak, különösen a külföldiek 

voltak viccesek, jófejek. Érdekes történeteken keresztül tanították nekünk a bibliai 

történeteket és angol nyelvet is. Következő táborba is szívesen fogok menni.”  

Timi - Budapest-Szemeretelep 

„Az angolt tábor nagyon jó volt, mert sokat nevettünk. Tetszett, ahogy Simon étkezés 

előtt imádkozott, azóta itthon is ezeket az énekeket éneklem evés előtt. A barkácsolás 

is nagyon tetszett és legjobban Péter történetén gondolkodtam el. Jézus szerintem 

nagyon szerette Pétert, de Péter is egy kicsit őt.” Júlia -  Érd 

>> SZOLGÁLJ VELÜNK 2023 NYARÁN! Több önkéntessel több tábort tudunk megszervezni, és nagyobb 

hatással tudunk lenni a gyerekek, fiatalok életére. Jelezd előzetes érdeklődésedet: taborok@gmail.com! 

 

T Á B O R O K  

H Í R L E V É L  2 0 2 2  |  T É L  

A GYÜLEKEZETEK SEGÍTÉSE A MISSZIÓBAN ÉS TANÍTVÁNYOZÁSBAN BIBLIA-

KÖZPONTÚ, BEVÁLT, HIÁNYPÓTLÓ ESZKÖZÖKKEL. 

A NEMZETKÖZI SCRIPTURE UNION MAGYARORSZÁGI SZERVEZETE. 

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



 

ÉLMÉNYEK JÁSZBERÉNYBŐL 

   Miután összeállt a hat fős segítő csapat, egy héttel a tábor kezdete előtt 
kaptuk a hírt, hogy várhatóan 6-8 helyi segítőre is számíthatunk. Nemcsak a 
létszámuk, hanem a jelentős korkülönbség miatt is bizonytalanok voltunk, 
hogy milyen módon tudjuk majd bevonni őket. Ez volt az egyik helyzet, amit 
Isten előre tudott, és ami szerepet kapott a hét folyamán. 

   A Jászberénybe történő utazás napján, Isten a 126. zsoltárt tette 
személyessé nekem, annak is az első 3 versét: "Mikor jóra fordította Sion sorsát 
az ÚR, olyanok voltunk, mint az álmodók. Akkor megtelt a szánk nevetéssel, és 
örömkiáltás volt nyelvünkön. Ezt mondták akkor a népek: Hatalmas dolgot tett ezekkel 

az ÚR! Hatalmas dolgot tett velünk az ÚR, ezért örvendezünk." 

   Egy olyan ígéret, ami alapjaiban határozta meg az egész tábort. Mert 
napról-napra tapasztaltuk meg azokat a helyzeteket, amelyeket Ő készített el, annak érdekében, hogy 
egyértelmű módon szóljon bele a résztvevők életébe.  

 Egy 13 éves fiú arról panaszkodott, hogy az iskolában kiközösítik, és ez nagyon fáj neki. Az amerikai segítő nem 
tudott erről a beszélgetésről, de az aznapi bizonyságtételében pont egy olyan élethelyzetről számolt be, amikor 
tizenévesen őt közösítette ki az osztálya. De elmondta azt is, hogy Isten vele volt abban a szorult helyzetben, és 
Ő adott megoldást is neki. A fiú tátott szájjal hallgatta a bizonyságot; Urunk megint eltalálta valaki szívét.  

  A tábor végén, a búcsú alkalmával elmondtam a csoportnak, hogy milyen bátorítást kaptam a hét elején, és 
amikor konkrét példákat hoztam a táborból, akkor mindenki számára egyértelművé vált, hogy Istenünk nagyon is 
aktív módon van jelen közöttünk.                                                                                                        Nagy Tamás 

 
GYŐR ENGLISH CHRISTIAN MINISTRIES 

Harmadik alkalommal tartottuk meg Kocsis Melinda vezetésével ezen a nyáron is a Transformation Group, 
Bibliatanulmányozó szolgálatot, heti rendszerességgel. Tanulmányoztuk Pál levelét a Filippibeli gyülekezet-
hez 9 héten keresztül, a Discipleship Explored sorozatból, a Tanítványság Kérdései munkafüzet segítségé-
vel. Ezúttal is nagyon jók voltak a visszajelzések a csoporttól: 

„Köszönöm a szerkesztőknek A Tanítványság Kérdései 
sorozatot! Több hónapon keresztül tanulmányozhattuk Pál, 
Filippiekhez írt levelét. Nagyon jók voltak a kérdések, a 
szómagyarázatok és az előző heti összefoglalások. Öröm volt 
minden héten megbeszélni és tanulmányozni Isten igéjét, a 
munkafüzet segítségével bátorítani egymást, Krisztus 
követőjeként mit jelent számára az öröm, mit jelent megküzde-
ni a nehézségekkel, hit által. Számomra a Filippi 2,15-16 
igevers sokat jelentett: „Ragyogtok, mint a csillagok a világban, 
ha az élet igéjére figyeltek.” Köszönöm!”  

    
 

Ukrán gyermekfoglalkoztató füzeteket vittünk Munkácsra 2022 november 29-én..  
  A képen a lelkészek, Róbert Spontak (középen) a Munkácsi Református Gyülekezet 
lelkésze, Ivan Miskulinec (jobbra) pedig az Élő Isten Egyháza pásztora (Munkács) 
megköszönik az ukrán nyelvű gyermekfoglalkoztató füzeteket, amiket a Scripture Union 
Global készített. 

 
 

 
 

 

Szentírás Szövetség - Scripture Union Hungary  
 

  Iroda:   1091 Budapest, Kálvin tér 8. 
  Tel:  06-1/216-5115 
  Honlap: www.szentirasszovetseg.net 
  e-mail:   info@szentirasszovetseg.net 
  Facebook: facebook.com/szentirasszovetseg 

HÁLAADÁSOK 
• Isten egész éves gondoskodásáért 

• A 7 tábor megrendezéséért és az önkéntesekért 

• Az Útjelzőért, a használható Útjelző App-ért 

• A megjelent Vadóc könyvért és A Király lovagjaiért 

IMAKÉRÉSEK 
• Bölcs döntésekért, biztosabb alapokért a jövőben 

• A tervezett új projektjeinkért 

• Új anyagi forrásokért 

• Több helyen váljon ismertté a Szentírás Szövetség 

• A Király Lovagjai és a Vadóc sikeréért 

 

 Minden adományt hálás szívvel fogadunk! 
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A  T A N Í T V Á N Y S Á G  K É R D É S E I  

M E G J E L E N T  

T Á M O G AT Á S  U K R Á N  G Y Ü L E K E Z E T E K N E K  

VADÓC ÉS A MÚLT TITKAI  

 Megjelent Új ifjúsági regényünk, a Va-
dóc sorozat első kötete a Harmat Kiadóval 
közös kiadásban. A könyv egy elveszett kis-
fiú kalandjait meséli el egy keresztény csa-
ládban. 7-12 éves gyerekeknek ajánljuk. 

ÚTJELZŐ 2023/1. 
Megjelent az ifjúsági bibliaolvasó 
kalauzunk következő száma. 


