
 

 

 

2012. tavasz 

Hírlevél Szentírás Szövetség 

Szeretettel köszöntjük a kedves Olvasót! 
  „Azt pedig tudjuk, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden 
javukra szolgál, azoknak, akiket elhatározása szerint 
elhívott.” (Róm 8,28) 

   Bizonyára nincs olyan olvasóink között, akinek ez a 
csodálatos ígéret a Római levélből ismeretlenül csengene. 

Gyanítom, hogy legtöbben kívülről is tudjuk régóta. Én is így vagyok ezzel, 
ám nemrégiben Isten Lelke új megvilágításba helyezte ezt az Igét számomra 
– tulajdonképpen helyreigazította a mondanivalóját bennem, így is 
mondhatnánk. 

Évtizedeken át mindig arra gondoltam, ez az Ige arra bíztat, hogy életem 
megoldatlan helyzetei, kérdései közepette is nyugodt lehetek, hisz Isten 
gyermekeként szeret. Ebből pedig az következik, hogy Ő mindennel a 
javamat munkálja – még a nehezekkel, a próbákkal, az érthetetlen 
helyzetekkel is. Míg ez teljesen igaz és biblikus, ez az Ige mégsem erről szól, 
hanem sokkal inkább rólam: azaz akkor fogom meglátni, hogy minden a 
javamra szolgál, ha szeretem Istent, és mindent ennek a fényében látok. 

Aprónak tűnő, de lényeges különbség, úgy hiszem. 

   Isten szeretete megingathatatlan irántam: Jézusért 
üdvösségre választott, kedves gyermeke vagyok. De mi a 
helyzet az én szeretetemmel Iránta? Durcás, dacos 
gyerekként bizalmatlanul méregetem, hogy mi az, amit 
nekem szánt? Vagy merem önfeledt bizalommal a karjaiba 
vetni magam, reménységgel, a legjobbat feltételezve Róla 
és így fogadva el, amit Tőle kapok? Mert ugyebár ez lenne a 
szeretet… És erről szól a Nagy Parancsolat első fele is: 
„Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, teljes 
lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből.” (Mk 12,30) 

   Ha  ilyen  gyermeki  bizalommal  szeretem az én  Mennyei 
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Atyámat, akkor fogom meglátni az ígéret beteljesedését, hogy valóban 
minden a javamra szolgál. 

A feltétel tehát a feltétel nélküli szeretet. :) Ilyen egyszerű. És amilyen 
bizalmatlanok és gyanakvók tudunk lenni, ilyen nehéz! 

Kívánom magamnak és olvasóinknak is, hogy így tudjuk szeretni azt, Aki 
előbb szeretett minket (1Jn 4,19), s Akinek jó terve van úgy egyéni életünkkel, 
mint a Szentírás Szövetség szolgálatával is. 

Komlósi Erzsébet 

Vezető munkatárs 

Nyári tervek 
   A tavalyi 16 táborhoz képest idén nagy hitbeli lépésre szántuk 
el magunkat, és elvállaltunk 20 tábort. Még nem tudjuk, valóban 
lesz-e ennyi táborra segítőnk, de bízunk Istenben. Ahol Ő akar 
látni minket, ott meg lesz a szükséges létszám itthonról és 
külföldről egyaránt. A négy új táborhelyünk Budapest-Svábhegy, 
Mezőberény, Fehérgyarmat és Gégény lesz. Kérjük minden 

kedves olvasónkat a tábori önkéntesség népszerűsítésére! 

Táboraink 2012 nyarán 
A: Angol, N: Német, S: Sport 

Napközis Gyermektáborok: 

• Június 18–22: Szeged (A)  
• Június 25–30: Újpest-Benkő  Ref. Ált. Iskola (S) 
• Július 2–6: Monor (A), Mezőberény (A), Svábhegy (A) 
• Július 9 –13: Nagytarcsa (A),  Siklós (A), Miskolc (A-S), 

Újpest-Benkő Ref. Ált. Iskola (A), Fehérgyarmat (A) 
• Július 16-20: Balatonőszöd (A),  Bp-Csillaghegy (A), 

Gégény (N), Székesfehérvár (A) 
• Július 25-29: Vésztő (A-N), Sajóbábony (A), Novajidrány (A) 

Középiskolás táborok: 
• Július 9-13: Siklós (A) - napközis tábor 
• Július 16-21: Kecskemét / Emmaus Ház (A) - bentlakásos tábor 

Ha szívesen részt vennél ebben a szolgálatban, kere ss meg minket! 
www.szentirasszovetseg.net 
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A szarvasi református 
gyülekezetben 

   Egy rendszeres gyülekezeti alkalmon, a Kérdéseink óráján felvetődött a 
gondolat, vajon lenne-e igény egy ismertető sorozatra olyanoknak, akik még 
nem vagy csak felszínesen ismerik a Szentírást és a megváltás örömhírét. 
Hiszen mindenkinek vannak olyan családtagjai, barátai, akik még missziós 
területnek számítanak! Imádságok és tanakodás után a Kereszt-kérdések 
mellett döntöttünk.  

A gyülekezeten kívül elkezdődött a személyes hívogatás, a gyülekezeten 
belül pedig a további imádkozás, valamint a csoportvezetők kiválasztása, 
felkészítése (Mal 3,16). Istennek hála, valóban el tudtunk olyan embereket is 
érni, akik nem vagy csak lazán kötődnek gyülekezetünkhöz. Emellett persze 
már hitben járó testvéreink is részt vesznek az alkalmainkon. Ami azonban 
lényeges, hogy nem tévesztettük el a célt, ami pedig sajnos sokszor előfordul 
szinte minden gyülekezetben: tartunk remek alkalmakat, de csak a 
rendszeres Ige hallgatóknak, és nem sikerül megszólítani a kívülállókat. Erre 
a sorozatra többen jöttek olyanok, akik még nem döntöttek Jézus mellett.  

Ezek az új keresők a már hívő testvéreket is megszégyenítően részt 
vesznek az alkalmakon. A Márk evangéliumáról szóló előadás felébreszti az 
emberekben a vágyat, hogy Isten közelségét keressék. A csoportos 
beszélgetések abban segítenek, hogy ne csak elméleti szinten, hanem a 
mindennapi életben is váljon valósággá az Istennel való kapcsolat. A már 
hitben járó testvérek kell bátorítani a résztvevőket, hogy fel merjék tenni 
kérdéseiket és elmondják gondolataikat. Ezek a gondolatok sokszor nem 
egyeznek a mi hitvallásunkkal, de ilyenkor szeretetben kell a helyes útra 
igazítani őket. Mindehhez elengedhetetlen az imádságos háttér, szüntelen 
esedezve a Szentlélek jelenlétéért! Hogy életünk irányadójává váljon Jézus 
kijelentése: 

"Ha valaki énutánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, 
és kövessen engem.” (Márk 8,34) 

Czerjak Attila, presbiter 



 

 

A szarvasi református 
gyülekezetben 

 

   „Mert a keresztről szóló beszéd bolondság ugyan azoknak, akik 
elvesznek, de nekünk, akik üdvözülünk, Istennek ereje.” 1Kor 1,13 

Mérnök, tanár, bolti eladó, gazdálkodó, 
közmunkás,  zenész,  családanya, 
házaspárok, egyedülállók, fiatalok, öregek, 
gyülekezeti tagok, kívül állók, hívők, keresők 
és kételkedők, mintegy 30 ember. Ennyien 
jöttünk össze 2012 februárjában a Szarvasi 
református gyülekezetben a Kereszt-
kérdések sorozat első előadására. 
Mennyiféle ember, különböző környezetből... 
Milyen gondolatokkal, kérdésekkel jöttünk? Mi vagy ki az, ami/aki ide vonzott 
bennünket? 

Erre gondolva már nem is vagyunk annyira különbözőek. Mindannyiunk 
számára égetően fontos kérdések, amiről itt hallhatunk, amire itt választ 
kaphatunk: Kicsoda Jézus? Miért jött? Mit jelent Őt követni? A csoportok szinte 
maguktól alakultak, és már előttünk is volt az első kérdés: Ha feltehetne 
Istennek egy kérdést, tudva azt, hogy választ is kap rá, mi lenne az? Nehezen 
fogalmazódtak meg a kérdések, de bíztattuk egymást, hogy bátran kérdezhetjük 
Istent bármiről. Ő válaszol. 

Hétről-hétre összejöttünk. Ha valaki hiányzott, behozta a lemaradását. Az 
előadásokat hallgatva, a csoportos beszélgetésekben már nagyon komoly, 
személyes kérdések is felvetődtek. 

Egyik társunk gondolataiban, szavaiban döbbenetes volt felismerni a 
Szentlélek munkáját. Hiszen ez az ember korábban nem járt gyülekezetbe, 
eddig még Bibliája sem volt, és most világosan látja, miért, kiért jött el Jézus! 
Személyessé vált a számára! Imádkoztunk érte, hogy jól döntsön. 

Most, a sorozat végén, visszagondolva az előadásokra és beszélgetésekre, 
közülünk senki nem mondhatja már, hogy nem tudja, kicsoda Jézus és miért jött. 
És azt is tudjuk, mit jelent Őt követni. Az elhangzott tanítások, a beszélgetések, 
„a keresztről szóló beszéd” valóban „Istennek ereje” lett sokunk számára. 
Kívánjuk, hogy mások is részesülhessenek belőle! Melis Pálné—gyülekezeti tag 
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Élménybeszámoló:  

Neil Potts 
  Eltelt már pár év azóta, hogy a 
Szentírás Szövetségnél szolgáltam 
Budapesten, de a kapcsolataimat 
Magyarországgal máig ápolom. Nem 
csak azért, mert egy gyönyörű magyar 
lányt vettem el, de amiatt a kiváltság 
miatt is, hogy szervezhetek és 
vezethetek angol nyelvű evangelizáló 
táborokat tizenéveseknek. 

Az anyag kiválasztásánál fontos, hogy a bibliai tanítás időszerű legyen a 
tinik számára: odavezesse őket Jézushoz, mint Megváltójukhoz, bátorítsa 
őket, hogy személyes kapcsolatba kerüljenek az élő Istennel, és 
megmutassa nekik, hogy a keresztyénség nem csupán szabályok 
betartásáról szól. Így tehát nem volt nehéz döntés, hogy a 2011-es tábor 
témájául a Kereszt-kérdések Ifjúsági változatát válasszuk, amelyhez egy 
DVD is tartozik, amit kifejezetten tizenévesek számára írtak. 

Mint kiderült, a sorozat tökéletes választás volt a gyülekezetbe járó és nem 
járó fiatalok számára egyaránt, akik eljöttek a táborba. Márk evangéliuma 
alapján haladva minden szakasz tartalmazott remek jégtörő és egyéb 
játékokat, tanítói vázlatokat, amik tisztán mutatták be a Jézusról szóló 
evangéliumot. Minden előadást kiscsoportos beszélgetés követett. A 
megadott kérdések teljesen időszerűek voltak a fiatalok számára, és 
személyesen szólították meg őket. Egyértelművé vált az is, hogy a DVD 
előadásai nélkülözhetetlenek voltak Márk evangéliumának bemutatásában. 
Azt vettük észre, hogy amint a DVD aktuális előadására került sor, minden 
tini hirtelen elcsöndesedett, és azonnal olyan helyre ment, ahonnan a 
legjobban láthatta a kivetítőt! 

A hét során érezhető volt, hogy valami történik mélyen a színfalak mögött. 
Nem csak valami érzelgős hullámzás, hanem valódi változás, ahogy a 
fiatalok megértették a keresztyén hit alapjait és építőköveit. Nagy áldás volt 
látni a héten, ahogy a fiatalok befogadták az evangélium üzenetét; látni, a - 
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hogy felismerik a bűn fontosságát, és hogy miért kellett Jézusnak 
meghalnia a kereszten. 

A tizenévesekben természetes éhség van az élet nagy kérdéseire adott 
válaszok után, amiket Márk evangéliuma meg is adott nekik. Egy táborozó ezt 
írta: „A valóságról való felfogásom komoly csapásokat kapott az elmúlt pár 
napban” 

Mindenki úgy ment el a táborból, hogy rengeteget tanult Jézusról, és most 
többre vágyott. Véleményem szerint, ha valaki olyan bibliai anyagot keres 
tiniknek, ami egyértelműen Jézusra mutat, akkor nem kell tovább keresnie.  
 

A Kereszt-kérdések Ifjúsági sorozat az 
alapsorozathoz hasonlóan, Márk evangéliumán 
keresztül mutatja be a keresztyén hitet 
előadások, kiscsoportos beszélgetések és 
játékok segítségével. 

A 7 RÉSZES SOROZAT PROGRAMJA : 
1. Jézus—Miért érdemes megismerni? 
2. Jézus—Ki volt Ő? 
3. Jézus—Miért jött? 
4. Jézus—Miért halt meg? 
5. Jézus—Tényleg él? 
6. Miért fogad el minket Isten? 
7. Miért higgyünk? 

A hatodik és hetedik alkalom közötti közös hétvége/ nap, az ÉLET-PÁLYA 
témái: 

• Miért van szükségünk a Szentlélekre? 

• Hogy lesz a gyülekezet a családod? 

• Szeretsz beszélgetni? (imádság és bibliaolvasás)  

SEGÉDANYAGOK : 

Vezetői kézikönyv, DVD, munkafüzetek: 

  -  Kereszt-kérdések Mikro: 11-14 éveseknek 
  -  Kereszt-kérdések Makro + DVD: 15 év feletti fiataloknak 

Információ és megrendelés: www.szentirasszovetseg.net 

Vezetői Kézikönyv 

DVD 
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Beszámolók a téli angol táborról (Piliscsaba 2012.02.10-12) 
  Megkésve bár, de annál nagyobb lelkesedéssel érkeztem 
korán reggel életem első, a Szentírás Szövetség által 
rendezett táborának helyszínére, Piliscsabára. Vacogva álltam 
a kapuban, a hidegtől és a kíváncsiságtól remegve. És 

elkezdődött egy hétvégén át tartó fergeteges kalandsorozat, 
amikor is a hit versenypályáján haladtunk. Hihetetlen élmény 
volt számomra a külföldi segítők feltétel nélküli elfogadása, 

sugárzó mosolya, szeretete és a résztvevő fiatalok nyíltszívűsége. Kifejezetten 
tetszettek a pincében zajló szabad csocsó és ping pong party-k, és az ebédnél 
kötelező angol nyelven való beszélgetés is, egészen addig, amíg büntetést 
kaptam szabályszegésért… Többször nem is mertem megtenni! :) 

Elgondolkodtatott, hogy mennyire belefásultunk a megszokásainkba. Élő 
személyként van-e jelen egyáltalán az Úr a mindennapjainkban, minden 
dolgunkban, vagy csak a megszokás szerint élünk? Tudjuk-e szeretni az Urat, 

és nem csak „kötelességből”? El merjük ezt mondani másoknak, vagy ciki? Ez 
mind-mind olyan kérdés, ami ott feszül mindenkiben. Ez az élet egy nagy 
versenyfutás. Most már csak a célt kell tisztán látni és nem a körülményekre 
figyelni. Az Úr már elkészítette a nyereményt: az „élet koronáját”. Ott vár 

minket a célnál, hogy kezében e koronával bíztasson. Hát fussunk tovább! 
Ezzel a reménységgel a szívünkben indultunk haza…      Mihók Betti, segítő 

 

Miben mások az angolok? 
   Talán nyitottabbak. Amikor imádkoznak, szabadabban teszik, 
könnyedébben. A hitükben jobban hasonlítanak a 

kisgyermekekre. Ez a gyermeki hit jobban tükröződik bennük,  
és azt mutatja, hogy minden körülmények között megbízhatsz 
Jézusban. Nekem sokszor vannak fenntartásaim, vagy 
megijedek, és akkor nem az az első gondolatom, hogy Ő akarja 

így, vagy hogy ezzel a helyzettel is terve van.  

Hogyan hívogatnál ilyen táborokba?  
Jobban elmélyedhet a kapcsolatod Jézussal. Többet megérthetsz Belőle. A 

fordítás miatt a nyelv nem okoz gondot annak sem, aki nem beszél olyan jól. 
Nyitott és vidám a tábor hangulata. Én nagyon jó barátokat szerettem! 

Farkas Mónika—résztvevő 
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Élménybeszámoló: Julian Baalbergen 
Honnan jöttél? 

Sheffield-ből, Angliából, de eredetileg Sydneyből/
Ausztráliából jöttem. Öt éve élek Angliában. Jelenleg a Christ 
Church Fulwood gyülekezetben dolgozom, mint gyakornok.  

Mivel foglalkoztál korábban? 

Sydney-ben jártam egyetemre, ahol általános iskolai 
tanítóként végeztem. A gyakorlatom kapcsán egy rövidebb 
időt Californiában (Egyesült Államok) töltöttem, ahol 

megismerkedtem egy kedves angol lánnyal, aki ma a feleségem. Az ő révén 
kerültem Sheffield-be. Három évig tanítottam itt általános iskolában. 

Voltál már korábban is táborokban? 

Igen, segítettem a siklósi angol tinitáborban múlt nyáron. Gyerekként persze 
a szüleim is elküldtek mindenféle táborba, és mindig élveztem őket.  
Nagyon jó ide jönni táborokba, mert többet megtudhatsz a Bibliából, 

megismerkedhetsz a fiatalokkal és sok vicces programban vehetsz részt. 

Miben mások az itteni táborok? 

A legnyilvánvalóbb különbség a nyelv. Fordítón keresztül beszélni nagy  
kihívást jelent, de persze megvan az az előnye is, hogy jobban 
végiggondolhatod a következő mondatodat! A tábor a nyelv-gyakorlás miatt  
sok fiatalt idevonz, aki amúgy nem jönne el. 

Mi számodra a tábor kedvenc része? 

Nagyon szeretem a játékokat! :) E mellett a legjobb, hogy találkozhatok 
fiatalokkal és megismerhetem őket. Ha kialakul egy kapcsolat, akkor a 
beszélgetés is könnyebben fordul komoly dolgok felé. Mint például a 
kapcsolatuk Istennel, vagy az én kapcsolatom Vele. Segíthetek, hogy jobban 
megismerjék Őt. 

Miért olyan fontos ez szerinted? 

Minél előbb ismerik meg, annál jobb. Nagyon örülök annak, hogy keresztyén 
családban nőhettem fel, és sok mindenre megtanítottak, de nagyon fontos, 
hogy kialakítsd Istennel a saját kapcsolatodat, hogy a hited valóban a tiéd 
legyen. Az életünk célja, hogy dicsőítsük Istent, és ha nem ismerjük, nem 
szolgáljuk Őt, ez nem fog megtörténni. 

Visszajössz? 

Igen. Szeretek itt lenni. Találkozni magyar fiatalokkal és felnőttekkel, akikkel 
együtt szolgálok. Úgy látom, nagy szükség van arra itt, hogy hirdessék és 
tisztán magyarázzák az evangéliumot. Hogy a gyülekezeti szokásoktól és 
tradícióktól, attól, hogy hogyan kell ezt vagy azt csinálni, eljussanak a fiatalok 
egy mély és igazi kapcsolatig Istennel. 
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Szabadtéri programok és tanítványozás 
2012. március 31—április 6 között került sor erre a  tréningre, melynek a 

lényege a szabadtéri programok és a tanítványozás/b ibliai tanítás 
összekapcsolása volt. T őlünk két f ő képviselte a magyar színeket: Szilva 

Zsuzsa és Vásárhelyi Bálint. Itt Bálint beszámolójá t olvashatjuk: 
 

Hatalmas hegyek, havas csúcsok, 
zöldellő rétek, sebesvizű folyók, üde 
levegő - igen, ez Bad Goisern, a Traun 
völgyében elterülő kicsiny falucska. Itt 
töltöttünk közel egy hetet Isten 
közelségében, 11 nemzet leányai és 
fiai, mintegy 16-an.  

A egyik nap igencsak félelmetesnek 
ígérkezett: egy hatalmas sziklafalra 

kellett felmásznunk. 500 méteres mélység fölött még sosem lebegtem, és 
bevallom, nem mindig álltam meg gyönyörködni a csodálatos látványban, 
amelyben egész nap részünk lehetett! Mindenesetre mindannyian épségben 
feljutottunk a sziklafal tetejére, ahol egy rövid áhítat keretében hálát adtunk 
Istennek megtartó erejéért. A nap során megismerkedtünk a komfortzónánk 
határaival, kiléptünk a kalandzónába, sőt, néhányan már a pánikzóna szélét is 
súroltuk! :) 

Pihenésképpen kedden szánkózni mentünk. 
Verseny indult köztünk: ki tud több követ szánkójára 
pakolni. A nyertes igencsak pórul járt, hiszen a teherrel 
megrakott szánt így kellett továbbhúzni. Nem sokáig, 
mert hamarosan letehettük a köveket, mint ahogy 
Jézus is leveszi terheinket vállunkról. Eltöltöttünk egy 
csendes órát magányosan is az erdőben, hogy 
nyitottabbá váljunk Isten Igéjének befogadására. 

A szabadban tartózkodás során lépten-nyomon hallgattuk a tanítást, sőt, a 
vállalkozóbb kedvűek maguk is kitalálhattak példabeszédeket, hasonlatokat. 
Egyszer például egy szúcsapda kapcsán gondolkodhattunk el azon, hogy a gonosz 

hogyan ejti foglyul az emberek lelkét, máskor meg 
egy hatalmas zsilipnél figyelhettük meg a sebesen 
száguldó, mindent elsodró víz és Isten Lelke 
munkájának a kapcsolatát. 

A hét után testileg-lelkileg megújulva, Isten Lelke 
által feltöltekezve térhettem haza. Nagyon hálás 
vagyok Istennek ezért a hétért!  

A teljes beszámoló és az elkészült csodálatos 
képek a honlapunkon megtekinthetőek. Az amerikai lelkipásztor, Ashley Denton 
könyvét (Keresztyén Szabadtéri Programok Vezetése—teológia, elmélet és 
gyakorlat) egy lelkes önkéntesünk most fordítja. 



 

 

Évközi klubok 
• ELTE-Radnóti Általános Iskola és Gimnázium: Steven 

és Tamás vezetik ezt a klubot ebben az iskolaévben. 
Három fiú jár rendszeresen: Vince, Zalán és Attila. Most 
fejeztük be Jézus kereszthalálával és feltámadásával 
kapcsolatos sorozatunkat, és megyünk tovább a 
Cselekedetek könyvére. Volt egy kis gondunk az egyik 
fiúval, aki szívesen mászott be állandóan az asztalok alá, 
de sikerült legutóbb elbeszélgetni vele erről, és azóta felhagyott a 
rejtőzködéssel. Kérjük, hordozzák imádságban ezeket a gyerekeket, és a 
szolgálókat ezen a nehéz terepen! 

• Szenczi Molnár Albert Ref. Általános Iskola: Steven vezeti 
ezt a klubbot több magyar önkéntes segítségével. Mivel a 
gyerekek életkora nagyon vegyes, ezért jellemzően két 
csoportba osztja őket, és külön foglalkoznak velük. A létszám 
változó, de általában kilenc fő jön el rendszeresen. 

• Tiniklub Nagytarcsán: a klub havonta van vasárnap délutánonként, és 12-20 
fiatal jön el rá. Általában tematikus alkalmakat tartunk, legutóbb például a 
magányosságról beszélgettünk. Az alkalmat Tamás tartotta, két helyi segítő 
részvételével, akik a kiscsoportos beszélgetéseket vezették. A fiatalok közül 
többen hívők, és nagyon jó a csoportszellem. 

Középiskolás Nyelvi táborok 
Szeretettel várjuk azon fiatalok jelentkezését, aki k: 
• 14-18 éves kor között vannak 
• Szívesen gyakorolnák az angol nyelvet anyanyelvi  

segítőktől 
• Érdekli őket, milyen válaszokat tud adni Isten 

legfontosabb kérdéseikre 

Nyelvi táborainkat anyanyelvi önkéntesek segítségével 
tartjuk az alábbi időpontokban, helyszíneken: 

• Július   9-13: Siklós* 
• Július 16-21: Kecskemét 

A programról: 

Biblia tanítás angolul és magyarul, kiscsoportos foglalkozás, 
nyelvi órák, kézművesség, angol énekek tanulása, 
vetélkedők/játékok, éjszakai tábortűz, táncház. 

További információ:  
Daxner Tamás, 1/216-5115, taborok@szentirasszovetseg.net 

* Napközis tábor. Ottalvás csak külön egyeztetéssel. 
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HOGY OTT LEGYEN! 

Támogatás-gyűjtés gyerekeknek 
Hitet nem adhatunk, de lehetőséget rá igen! 

A tavalyi év sikerén felbuzdulva szeretnénk segíteni 
azoknak a gyerekeknek a tábori jelentkezését , akik 
nehéz körülmények között (elvált családok, munkanélküli 

vagy sokgyermekes szülők) élnek. Hisz amilyen jó látni 
ezeknek a gyermekeknek az örömét , ahogy megosztjuk 
velük az Úr szeretetét, olyan rossz olyan hírekről hallani, 
amikor egy-egy táborban alig jön össze a minimális 
létszám – anyagi okok miatt...  

Idén különösképp szeretnénk a leghátrányosabb térségekben és 
településeken élő gyermekek jelentkezését segíteni.  

Ha szeretne részt venni ebben a szép feladatban, kérjük, küldje 
adományát „jelentkezésre” meg-
jegyzéssel a következ ő számlára: OTP 
Bank 11742001-20058328  

Név: Szentírás Szövetség Alapítvány 

Kérés esetén lehetőség van a gyülekezet 
lelkipásztorával, illetve az ajándékozott 

családdal történő kapcsolatfelvételre. 

Az 1 %, ami mégis számít.. 
Ahogy egyre többen, és egyre húsbavágóbban tapasztaljuk meg a 

gazdasági válság következményeit, úgy csökken a támogatások száma , és 
úgy értékel ődik fel az az 1% , amit az adónkból egy-egy alapítvány számára 
felajánlhatunk. Kérjük azokat , akik hisznek a céljainkban , és akiknek 
áldást jelentettek akár kiadványaink, akár táboraink, hogy ajánlják fel 
részünkre adójuk 1%-át! Adószámunk: 18057124-2-43 

Ha pedig már elkötelezték magukat 1%-os felajánlásukkal, a mellékelt 
csekken vagy utalással (lsd. fenti bankszámlaszám) tudnak minket támogatni. 

Nagyon köszönjük! 
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Egyéb hírek, imatémák 
• Még kapható az Útjelző és a Lélekfrissít ő legfrissebb száma: 
2012 április—május! Az Útjelző 14 és 18 év közötti 
fiataloknak, míg a Lélekfrissítő nőknek  szóló 
magyarázatos bibliaolvasó kalauz. Azoknak is ajánljuk, 
akik még nem olvassák rendszeresen a Bibliát, hisz 
ezeknek a füzeteknek a segítségével  naponként 
meghallhatják Isten válaszát legfontosabb kérdéseikre.  

• Imádkozzunk:  
• A tábori előkészületekért, és hogy legyen elég segítő itthonról és külföldről 

egyaránt! 

• A Kereszt-kérdések ifjúsági változatának sikeréért, hogy Isten használja fel 
az Ő dicsőségére, lelkek megmentésére ezt a segédanyagot! 

• Az adománygyűjtő kampányért, hogy minél több gyermek hallhassa idén 
nyáron is a Jézus Krisztusról szóló örömhírt! 
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 Szentírás Szövetség 
 Irodánk és levelezési címünk 1091 Budapest, Kálvin tér 8. 
 Tel/Fax: (06-1) 216-5115 
 E-mail:  iroda@szentirasszovetseg.net 
 Honlap:  www.szentirasszovetseg.net 
 Bankszámlaszám:  11742001-20058328  

Reménység Fesztivál 
  2012 június 1-3 Papp László Sportaréna, 
Budapest. 

• Fő előadó: Franklin Graham 

•  Koncertek külföldi és hazai előadókkal-együttesekkel 

• 1000 fős kórus 

   Dicsőség mindezért Istennek! Őszinte reményünk, hogy ez nem egy 
konferencia lesz „magunknak” pusztán, hanem valóban sok ember megy el 
rá, aki ott hall először Jézus megváltó művéről, és fogadja be az Urat a 
szívébe. Kísérjük imádságban ezt a három napot, hogy minél többekhez 
jusson el Isten örömüzenete, amely valóban az egyetlen dolog ma is, ami 
valódi reménységet adhat nekünk és népünknek egyaránt.  

   A nagy érdeklődés miatt az aréna melletti syma b csarnokot is megnyitották 

a közönség előtt! Imádkozzunk a konferencia sikeréért! 


