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A Biblia Szövetség Egyesület második küldöttgyûlését (az
alapítástól a huszonkilencedik gyûlés) már nem a tavaszi
csendesnap keretében, hanem attól elkülönülve, április 8-án tar-
tottuk Pécelen, az egyesület székhelyén. A gyûlésen küldött-
ként, vagy egyesületi tisztségviselõként, illetve feladatra felkért
meghívottként kilenc órától regisztráltak a résztvevõk. A kül-
döttgyûlést féltizenegykor az egyesületi elnök nyitotta meg,
megállapítva a határozatképességet.  

A nyitóimádságot a kezdõáhítat követte: a 100. Zsoltár alap-
ján a hálaadásról, az Isten elõtti örömrõl, illetve a neki való
hûséges szolgálatról, az alázatos munkásokról hallottunk ige-
hirdetést.

A napirend elfogadása után a jegyzõkönyvvezetõrõl, hitele-
sítõkrõl szavaztak a küldöttek, illetve döntöttek arról, hogy a
Jelölõ bizottság Választási bizottság lesz. 

A küldöttgyûlés elõször az elnökségi beszámolót hallgatta
meg, majd a tavalyi év gazdálkodásáról készült jelentést, illetve
a 2017. év költségvetését tárgyalta, ezekhez – a vitát meg-
elõzõen – a Felügyelõ bizottság jelentését is megismertük. Az
elnökség beterjesztette javaslatát a tagdíjat nem fizetõ egye-
sületi tagok tagsági jogviszonya egyesület általi felmondásáról.
Talán ezt a napirendi pontot követte a legaktívabb vita, amiben
– bár többféle elgondolás alapján – minden hozzászóló egyet-
értett a tagsági szemlélet erõsítésében. Döntött az Alapszabály
módosításáról is, amit egyrészt a polgári jogszabályok változása
indokolt, másrészt az elnökség bõvítése, a fõtitkári státusz be-
vezetésével.

Ezt követõen a BSz elnöke a tisztségviselõk nevében is le-
mondott az ötéves ciklusra szóló megbízatásról, ami majd a
megválasztott tisztségviselõk bejelentése elõtt lesz hatályos. 
A küldöttgyûlés vezetését a Választási bizottság elnöke vette át,
aki ismertette a titkos választás menetét, bemutatta az elnökség
és tanács tagjának választásra javasolt személyeket, és a bizott-
ságok tagjaira is tett javaslatot. A küldöttek elfogadták a javas-
latot, ezért a Választási bizottság elrendelte a szavazólapokkal
történõ szavazást, amire kb. 10 perc idõkeret jutott. Az össze-
gyûjtött szavazólapokat a bizottság tagjai külön teremben szá-
molták meg, a levezetõ elnök pedig ebédszünetet rendelt el. 
Az egyesület egyszerû, hideg ebéddel látta vendégül a részt-
vevõket. 

Az ebédszünetet megszakítva, a Választási bizottság bejelen-
tette a választás eredményét, áldást kért a megválasztott szemé-
lyekre, az egyesületre. Kérte, hogy a tanácstagok az egyik
különteremben tartsák meg az elsõ tanácsülést, és javasolta a

megszakított szünet folytatását, illetve átadta a küldöttgyûlés
vezetését az Egyesület régi-új elnökének. 

Az ebédszünetet követõen a BSz elnöke a megválasztott tiszt-
ségviselõk nevében is megköszönte az Úrnak és a gyûlés tag-
jainak a bizalmat, s kérte, hogy segítsék a közös munkát, az
egyesületi cél megvalósítását. Bejelentette, hogy a tanácstagok
az elsõ tanácsülésen maguk közül vezetõ tanácstagnak válasz-
tották Cs. Nagy Jánost, a Fegyelmi bizottság elnökének pedig
Zila Pétert.

A délutáni program részeként a BSz néhány szolgálati ágának
vezetõje vagy képviselõje mutatta be az eddigi tevékenységet,
illetve beszélt az idei tervekrõl. Erre mindenki öt perc lehetõ-
séget kapott (többen vetített prezentációval készültek), s igazán
nagyszerû beszámolókkal ajándékozták meg a küldötteket.

A záróáhítat a Zsidókhoz írt levél 13,7-9 alapján Jézus Krisztus
örökkévalóságáról szólt, ami arra utal, hogy így az evangélium
örömhíre is ugyanaz marad. Ehhez ragaszkodtak hitben elöljá-
róink, akiket nem vezethettek tévútra a hitetõk, a hamis evangéli-
um. Ezért bíztat az ige is mindenkit a példaadó hitük követésére. 

Imaközösség után az elnök 17.40-kor zárta be a küldött-
gyûlést.

A küldöttgyûlés munkatársai voltak: Dr. Makrai Tibor (levezetõ
elnök), Molnár Sándor (kezdõ áhítat), Sípos Ete Zoltán (záró áhí-
tat), dr. Viczián Miklós (határozattervezet beterjesztése), 
dr. Mikolicz Gyula (jelentések és határozattervezet beterjesztése),
Móréh Tamás (felügyelõ bizottsági jelentés beterjesztése, az
énekek hangszeres kísérete), Sípos Ajtony Levente (választási
bizottsági elnök, a választás alatt levezetõ elnök), Budai Judit,
Leveleki Kinga, Tamás Balázs, Zila János (választási bizottsági
tagok, szavazatszámlálás), Margit István (jegyzõkönyv vezetése),
Petrics Anna, Szász Lídia Dóra (jegyzõkönyv hitelesítése),
Partinka Klára, Radnai Katalin (a résztvevõk regisztrálása),
Budainé Lujzi, Margitné Julika, Mikoliczné Virág (élelmezés),
Váraljai János (logisztika), Benedek Csilla (irodai ügyelet).

Az egyesületi munka délutáni bemutatása: Némethné Csiszár
Márta (körzeti munka), Tóth Melinda (bibliaiskola), Benedek
Csilla (csendeshetek), Sípos Aba Álmos (lelkészkonferencia,
nyitó imádság a gyûlésen), Leveleki Kinga (állami gondosko-
dás alatt élõ lányok tábora), dr. Mikolicz Gyula ifj. (kenus
tábor), Móréh Tamás ifj. (biciklis fiútábor), dr. Mikolicz Ákos
(ifjúsági programok, nyári angoltábor), Szász Lídia Dóra (30+
programok), Weberné Marika (Nagyvárad téri nõi csendes-
napok), dr. Makrai Tibor (orvoskonferencia és családos hetek),
Mikoliczné Virág (családi napok).
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Az egyesület körzeteinek negyvenkilenc küldöttje közül
negyvenketten, a három elnökségi tag mindegyike, illet-
ve a tizenegy tanácstag közül tízen, mindannyian tárgyalási 
és szavazati joggal vettek részt a gyûlésen. A határo-
zatképességet már harminchárom személy jelenléte bizto-
sította.

Tárgyalási joggal a tanácsi póttagok, a bizottsági tagok, illet-
ve az elnökség által meghívottak, összesen huszonheten ve-
hettek részt, akik közülük huszan jelentek meg.

A 2017. évi küldöttgyûlés minden tekintetben rendben,
meghitt, testvéri légkörben zajlott. A célként kitûzött munkát
sikerült elvégezni, a részvétel és a figyelem végig aktív volt.
Külön öröm volt az egyes szolgálati ágak munkájának és azok
felelõseinek megismerése. Ezek révén a résztvevõk elõtt kiraj-
zolódott az a sok munka és áldás, amivel Urunk a múltban és a
jelenben megajándékozta egyesületünket. A Mindenható Istené
legyen a dicsõség az elvett lelki javakért és az áldásokért! 

Margit István / Pécel

Tisztelt Küldöttgyûlés, 
Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!

„Kegyelem nektek és békesség Istentõl, a mi Atyánktól és az 
Úr Jézus Krisztustól!”

A reformáció a protestánsoknak mindig ünnep, és ehhez kap-
csolódóan újbóli lehetõség és szükségesség az Ige tanításának
értelmezése, a közösségi élet, a reformációs törekvések átgon-
dolása. Most, amikor beléptünk az ötszáz éves évforduló idõ-
szakába, viszont szinte csak az ünneplés lett a prioritás, az
„ecclesia semper reformanda est”, azaz az egyház folyamatos
megújulásának igénye pedig sajnálatos módon háttérbe szorult,
vagy csak étintõlegesen kerül említésre. 

Vajon ebben a kitüntetett ünnepi évben készült olyan felmérés,
ami a reformáció kifejezés jelentését tudakolná az emberek
között, milyen eredményre vezetne? Bizonyára lennének sokan 
– remélhetõleg nem a keresztyén emberek közül –, akik értet-
lenül fogadnák a kérdezõbiztosokat, ennél többen lennének azok,
akik a wittembergi vártemplom ajtajára kifüggesztett lutheri hit-
tételekre, mások a pápai kiátkozó bullákra, esetleg Zwinglire,
Kálvinra, netalán több hazai reformátor nevére is emlékeznének.
Bizonyára a hívõk közül sokan említenék a mai kor párhuzamait
is: az egyházak megújulásának szükségét: a szertartások átgon-
dolását, változtatását, a vezetõváltást, a struktúra (szervezet)
átgondolását, a hierarchia megszüntetését, a demokratizálódást,
a nõk egyházvezetõi kinevezésének halaszthatatlan szüksé-
gességét. Véleményünk szerint, a reformációt ünnepelve, nem
ezekrõl a fel-felbukkanó témákról kellene gondolkodnunk – a
reformáció számunkra mást, sokkal többet jelent.

Döbbenten tapasztaljuk, hogy a reformáció a protestáns egy-
házak némelyikében már szégyenleni való történeti tény, amit
azzal igyekeznek „jóvá tenni”, hogy a testvéri szeretetre
hivatkozva, ill. álságosan arra, hogy Jézusi akarat az, hogy az
övéi egyek legyenek, a vissza-reformálás gesztusait és lépéseit
teszik meg. Ne tévesszen meg bennünket a római katolikus–pro-
testáns közeledés, az „újra-egy” terve, ami korántsem ártatlan és
jószándékú törekvés. Aggodalommal figyeljük, hogy a nagy-
egyházak némelyike már megtette az ehhez szükséges 
– sajnálatos módon egyoldalú – kezdõ lépéseket is. Visszás az a
helyzet is, hogy az ünneplés – meglepõ módon – a római egy-
ház számára is az emlékezés idõszaka. Viszont, aki odafigyel 
a római oldalról, alacsonyabb szintrõl érkezõ nyilatkozatokra,
annak észre kell vennie, hogy azokban Luther Márton személye,
életmûve, ill. a reformáció iránt semmi tisztelet nem fedez-
hetõ fel.

Számtalan rendezvény, megemlékezés, kiállítás, könyv, sõt
film is foglalkozik a témával, amik egyrészt különféle szem-

pontokból mutatják be Luthert: olykor kioktatják, átértelmezik,
kritizálják, másrészt idéznek a reformátoroktól, tevékenységü-
ket kapcsolatba hozzák a gazdaság fellendülésével, a kapita-
lizmus megszületésével, a demokrácia elõre lépésével. A pub-
likációk többsége ugyan tisztelettel adózik a reformáció
történelmi jelentõségének, de szinte mindegyik az ember, a tár-
sadalom szemszögébõl vizsgálódik, az embert helyezve annak
középpontjába. 

Érdemes néhány – elsõsorban magyar – jellemzõjét felem-
lítenünk az eddigi ünneplésnek.
– Több jelbõl is úgy tûnik, az ünnep fõszervezõje a kormány

lett. A kormányfõ kijelentése: „Szellemi, lelki megújulásra
van szükség. Ebben példa és erõforrás lehet a reformáció.” 
– minden keresztyén ember számára elfogadható és támogat-
ható. A 20. század nem kényeztette el a keresztyénséget ilyen
elfogadó, sõt támogató politikai környezettel. Ennek ellenére
fel kell tennünk a kérdést: Miért nem a protestáns egyházak
feladata a kezdeményezés, az ünnep koordinálása?

– A mai politikai hatalomnak feltehetõen érdeke az, hogy 
a reformáció-ünnep ne ossza meg a társadalmat. Talán ez is
motiválta a politikát abban, hogy az ünneplés élére lépett.
Csak remélni tudjuk, hogy nem ennek a politikai igénynek
tesznek eleget a protestáns egyházak vezetõi és tagjai akkor,
amikor készek együtt ünnepelni (emlékezni) Róma püspö-
kével, bíborosokkal, szerzetesekkel… Mintha a reformáció
közös ünnep volna, vagy egyáltalán lenne olyan érintkezési
pont a két irányzat között, ami okot adna erre. Hiszen 
a rómaiak azt tartják, hogy a reformátorok szétszakították
Jézus varratlan köntösét. Vajon Isten dicsõségének mindenek
feletti szempontját háttérbe szoríthatja a napi politika
elvárása, esetleg a személyes ambíciók? Ezzel a behódolás-
sal megengedetté vált a szembe menetelés a történelmi
igazsággal? Érdemes lenne a következõ évben emlékezni az
ellenreformáció áldozataira, vértanúira is. Azokra a száz-
ezrekre, akik nem törvényszegés, erkölcstelenség miatt,
hanem a Szentíráshoz ragaszkodó hitükért szenvedtek
börtönt, üldözést, esetleg máglyahalált. Vajon ki, kivel ünne-
pelne jövõre?

– Hiányzik a reformáció tartalmának egyértelmû definiálása. 
A reformáció kifejezés mára mindenki számára szabadon
értelmezhetõvé lett. A megnyilatkozásokból legtöbbször arra
következtethetünk, hogy ha a megújulásról beszélnek, akkor
nem a bibliai erkölcsiségben, hitben való felébredést értik
alatta, hanem – esetleg – a régi korokhoz visszatérést, vagy
ami a legrosszabb, a posztmodern korhoz, illetve a közgondo-
lkodáshoz történõ igazodást. Mint ahogyan az egyik reformá-
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tus lelkész nyilatkozott a reformáció lényegérõl: „… a refor-
máció egyik legfontosabb üzenete a világigenlés volt.” Ezért
az ünnep tiszteletére lehet már inni Luthert, vagy Kálvint is –
sör vagy bor formájában.

– A tények és tanok tisztázása helyett az ünneplések nagy része
az élményekre helyezi a hangsúlyt. Az élményközpontú
értelmezés Európa szerte sajátos prioritást élvez a megem-
lékezésekben. Februárban, 16000 nézõ számára mutatták be a
Luther címû pop oratóriumot Hamburgban. Az elõadásról az
ideaSpektrum címû német keresztyén hetilapban Theo
Breisacher megállapította, hogy a Luthernek tulajdonított
kijelentéseknek semmi köze nincs Lutherhez, hiszen ilyen
mondatok hangzanak el: „magam, akarok gondolkodni – én,
egyedül Istennel. Magam gondolkodni. Kényszer nélkül.
Magam akarom átgondolni, s biztos lenni abban, hogy mi jó
és helyes.” 
Ez talán Immanuel Kant filozófiájának felel meg, hiszen Lut-
her ezt írja Kis Katekizmusában: „Hiszem, hogy nem tudok
saját erõmbõl és eszembõl Jézus Krisztusban hinni... hanem 
a Szentlélek az evangélium által hív engem, ajándékaival
megvilágít...”

– A mostani megemlékezések – a földiekre koncentrálva – túl-
hangsúlyozzák a reformáció kultúrára és gazdaságra tett
hatását. Ami bizonyosan így is történt, azonban ez a meg-
újulás nem egy eszmének, hanem a hívõk megszentelt,
megújult, erkölcsében megváltozott életének, szemléletének a
következménye volt.

– Ami talán a legtöbb szomorúságot jelenti a hívõ emberek
számára, az az ökumenikus gondolkodás, cselekvés hang-
súlyozása, mintegy központi fogalommá tétele – mindezt 
a reformációhoz kapcsolva. Egy õszinte mondatot idézünk
ezzel kapcsolatosan: „A reformációra akarunk emlékezni, és
újra felfedezni – nemzetközileg és nem provinciálisan, öku-
menikusan és nem hitvallásosan, önkritikusan és nem tri-
umfalisztikusan.” (Bedford Strohm, ideaSpektrum, 2016.
Nr. 26.) Ez az ökumenikus érzület különösen is erõteljes
egyes protestáns vezetõkben, és az ökumenikus cselek-
mények mögötti törekvéseket nem fékezi az, hogy ezzel
Istent megbántják. Sokkal inkább az a félelem táplálja õket,
hogy a Római egyházat, annak vezetõjét meg ne sértsék:
vagyis az érthetetlen és beteges megfelelni-vágyás a római
elvárásoknak.

– Az ünneplések, megemlékezések legsúlyosabb hiányossága
az evangélium központi üzenetének elhagyása, a missziói
vágy hiánya. Hiányoljuk a központi gondolat, az öt reformá-
tori „Sola” hangsúlyozását: Sola Scriptura, Sola Fide, Sola
Gratia, Solus Cristus, Soli Deo Gloria – Egyedül a szentírás,
egyedül hitbõl, egyedül kegyelembõl, egyedül Jézus Krisztus
és egyedül Istené a dicsõség. Hiányoljuk ezeket, mint
alapokat, építõköveket. Ez pedig a protestáns felekezetek
identitásválságára figyelmeztet, akiknek – úgy tûnik – nincs
már a birtokukban az üdvözítõ hitükrõl szóló bizonyságtétel. 

Kedves Testvérek!
Természetesen a Biblia Szövetség deklarált célja és feladata

nem merül ki a történések kritikájában, elemzésében. Mi ennél
többre vállalkoztunk: az evangéliumi üzenet hirdetésére, a ke-
resztyén erkölcs szerinti életre és annak képviseletére a gyüle-
kezetben, családban, munkahelyen, abban a szûkebb és tágabb
közegben, amelyben élünk.

„A modern ember olyannyira megkövéredett a jóléttõl, az
anyagi gazdagságtól és a spirituális túlkínálattól, hogy nem az
Isten-keresés aggasztja, még csak nem is az, hogy mit fog enni
holnap, hanem az, hogy lelki komfortérzetét miként lehetne
tovább fokozni. […] a mai ember a boldogságot nagykanállal
szeretné enni. A gazdasági, a politikai és a világnézeti
boldogság-kínálat bõsége úgy hat, mint valami érzéstelenítõ-
szer, ami az embereket annyira eltompítja, hogy már nem gon-
dolnak Istenre és süketekké váltak Isten Igéje iránt. Úgy vélik,
már mindenük megvan, Isten tehát felesleges. A baj az, hogy
ennek a gondolkodásnak az egyház is bedõlt, és a legkülön-
félébb módokon szolgálja ki azt az elképzelést, hogy már itt
lehetséges egy jobb és igazságosabb világ megteremtése –
noha ez a világ Krisztus nélkül a gonoszság állapotában van
(1Jn 5,19; Gal 1,4).” – olvashatjuk Bernhardt Kaiser egyik
írásában.

Ez az állapot csak a felszín, nincs mindig pontos informá-
ciónk a szíveket gyötrõ kínos kérdésekrõl, a mindenre rátele-
pedõ reménytelenségrõl, a lakásajtók mögötti veszekedésekrõl.
Látjuk a tönkrement kapcsolatok, a házassági szakadások mö-
götti olykor gyilkos indulatot, a semmi jónak, áldásnak örülni
nem tudó életeket. Valljuk, hogy ennek a társadalomnak a leg-
nagyobb, válaszra váró kérdése ugyanaz, mint ami a XIV.
század emberét izgatta, ami Luther Márton szívét is gyötörte:
Miként találok kegyelmes Istent?

Erre a kérdésre kell a BSz tagjainak – a reformáció ünnepét is
felhasználva – választ adnia, és azt az emberekhez eljuttatnia az
Isten Igéjének hamisítatlan megismertetésével, magyarázatával,
Jézus Krisztus személyére mutatva, elvetve az emberbe, a sza-
bad akarat lehetõségébe kapaszkodó, önhitetõ hitet. A görcsös
cselekedetek öncsalásából a Krisztusban kapott ingyen kegye-
lem egyre teljesebb megismerésével és megismertetésével kell
õhozzá hívogatni az embereket.
– Társadalmi probléma, hogy bizonyos áruk, élelmiszerek silá-

nyabb minõségûek, mint az azonos márkájú, kiszerelésû, de
Európa nyugatibb részében forgalmazottak. Az egyik magya-
rázat szerint azért, mert hazánkban erre van igény, ezt szok-
ták meg a magyar emberek, ilyen az ízlésük. Ne kövessük
azokat, akik az Isten szavával is ezt teszik, amikor emberek
igényét elégítik ki, ne hamisítsuk az igét, ne vegyük el élét, és
ne relativizáljuk! Engedjük, hogy a Szentlélek magyarázhas-
sa a Bibliát! Ezért fontos számunkra a bibliaiskola, a csendes-
hét, a csendesnap, konferencia, a körzeti alkalom, ahol kér-
hetjük, hogy Isten üzenete szólaljon meg.

– A biblikus reformációnak mindig a fejben, a szívben, szem-
léletben kell elkezdõdnie – írta néhai fõtitkárunk folyóiratunk
egyik vezércikkében. Most tehát nem a kesergés, a köldök-
nézés, a sóhajok idõszaka van, hanem bátor, erõs szívû embe-
rekre van szüksége a gyülekezetnek.

– Ne higgyünk a politikai, gazdasági, világnézeti boldogság-
kínálatnak! Emlékeztessen bennünket egyik énekünk követ-
kezõ sora: „Azt mondta Jézus: idelenn új próba és új
küzdelem a hívõk sorsa szüntelen. Azért ne csüggedjünk, ne
féljünk, az út rövid, végére érünk. Az álmot ûzd el, készen
állj, Krisztus-nép, jön, jön a Király!” (Ref. É. 367/2)

– Emlékezzünk hálás szívvel erre az 500 évvel ezelõtt
kezdõdött, majd kiteljesedett és hazánkig is eljutott nagy-
szerû reformációra, hiszen mi is ennek az örökösei és
kedvezményezettjei vagyunk! Dicsõítsük közösen Megváltó
Jézus Krisztusunkat, hiszen a reformációban nem az fontos,
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amit emberek tettek, hanem amit rajtuk keresztül Isten cse-
lekedett! Hálaadó alkalomra hívjuk már most a hívõ
embereket és érdeklõdõket – így a BSz tagokat is –, az
október 14-én péceli székházunkba és a szomszédos refor-
mátus gyülekezet helyiségeibe szervezett, reformációra
emlékezõ csendesnapunkra.

Tisztelt Küldöttgyûlés!
A mai nap egy korszak lezárása is egyesületünk történel-

mében. A 2012-17. közötti ötéves ciklus befejezõdik, részben új
emberekkel, fontos feladatok számbavételével, tervekkel, el-
képzeléssel és Isten iránti bizalommal, tõle várt felhatalmazás-
sal és küldetéssel szeretnénk a jövõ felé megtenni a következõ
lépéseket.
– A közel három, együtt töltött évtizedbõl talán a legtöbb vál-

tozással, sokszor váratlan eseményekkel, fordulatokkal az
elmúlt öt esztendõben szembesített bennünket az Úr. Haza-
hívott több, nem csak a BSz-ben, de országosan is megha-
tározó lelki vezetõt, szolgatársat, ezek közül külön is meg kell
emlékeznünk elsõ fõtitkárunkról, dr. Sípos Ete Álmosról.
Váratlan távozása számtalan próba és nem várt feladat elé
állított bennünket. Ugyanakkor még évtizedekig meríthetünk
abból a kincsbõl, amit személyén keresztül kapott szerve-
zetünk és a magyar hívõ nép. 

– Változtatnunk kellett bibliaiskolai oktatásunk rendszerén,
ismét az alapoktól kellett felépíteni a BSz egyik leglényege-
sebb szolgálati ágát. Errõl a helyrõl is hálásan köszönjük
Istennek, hogy lehetõvé tette az újra-építkezést. Diákjainkra
mint testvéreinkre, a jelen és a jövõ stabil, hívõ szolgálóira
tekintünk, tanáraink felkészültségével, képességeivel pedig
különösen értékes ajándékot bízott az Úr a Biblia Szövet-
ségre.

– Ebben az idõszakban háromszor módosítottuk Alapsza-
bályunkat, erre egyrészt a jogszabályok változása, másrészt
fõtitkárunk távozása kényszerített bennünket. De ezt az
idõszakot is szabálymódosítással kell majd befejeznünk.

– A ciklus kezdetén a tisztségviselõket a közgyûlés válasz-
totta és bízta meg a napi feladatok végzésével, most ennek
lezárásakor viszont már a küldöttgyûlésnek adjuk vissza
mandátumunkat. A küldöttgyûlés kisebb létszámú döntés-
hozó csapat, de sokkal nagyobb felelõsség terhel egy-egy
tagot, hiszen nem csak a saját, de a megbízó körzetben élõ
tagjainkat is képviseli a küldöttgyûlés döntéseiben. Bíz-
tatunk mindenkit, éljen ezzel a felelõséggel! A hívõ
közösségeknek nem a demokrácia a szabályozó elve,
hanem a teokrácia. Ez nem az a teokrácia, ami politikai
hatalomgyakorlással azonosítható, hanem Krisztus királyi
mivoltának elismerése. Az ezt szem elõtt tartó életgyakor-
lat azzal a felelõséggel terhel minden hívõ embert, hogy
demokratikus politikai-jogi keretek között, de kezében a
Szentírással, testvéri közösségben, az Úr elõtti csendben
kell felismernie az isteni tervet, akaratot, s ennek enge-
delmeskedve végezni a szolgálatot, dönteni felelõsen,
bizonyságtevõ, evangéliumi lelkülettel. Adjon mindenki-
nek ilyen bölcsességet az Úr, és senki ne vesse meg ezt a
különleges megbízatást!

– A tavalyi esztendõ volt az elsõ, amikor a jogszabályi elõ-
írásoknak eleget téve, egyesületünk rendelkezett tagdíj fize-
tésérõl. Errõl január elsejétõl kezdve számos értesítõt, emlé-
keztetõt kellett kiküldeni azoknak, akik még nem töltötték be

nyolcvanadik életévüket, vagy egyéb okkal mentesítésben
nem részesültek. Erre válaszul néhányan elküldték tagsági le-
mondó nyilatkozatukat. Ugyanakkor nagyon sokan utólag
teljesítették fizetési kötelezettségüket. Alapszabályunk, illet-
ve a jogszabályok értelmében a küldöttgyûlés jogosult dön-
teni a tagdíjat nem fizetõ és mentesítésben sem részesült
személyek BSz tagságáról.

A beszámoló következõ részében röviden összefoglaljuk
egyesületünk elmúlt évi tevékenységét.

2016-ban ötvenhat központi és mintegy kétszáz körzeti
szervezésû rendezvényt tartott a Biblia Szövetség Egyesület.
– 30 fiatalnak kenus tábort szerveztünk a Szigetközbe, 45-60-an

vettek részt a tavaszi, õszi csendesnapon és a BSz szilvesz-
teren, de két tucat személy megmászta a budai hegyet is egy
kiránduláson. A fiúk biciklis tábora elmaradt, de ebben az
esztendõben szeretnénk azt is megrendezni.

– A fiatalok között szolgáló önkénteseinknek Gyulán szervez-
tünk továbbképzést.

– Vezetõk és önkéntes munkatársak ismét több napot tölthettek
el közös ügyeink megbeszélésével, felkészüléssel.

– Az állami gondoskodás alatt, illetve nehéz családi körül-
mények között élõ 6-12 éves lányoknak ismét megszer-
vezhettük a péceli tábort. Az Úr különös ajándéka ez, hiszen
a többségüknek nincs lehetõsége más módon megismerni az
evangéliumot.

– 30+ programjainkon az egyedülálló idõsebb fiatalok ismer-
kedhettek, barátkozhattak egymással, ahol Isten tervének
felismerése, az egymás elfogadása, volt a program. 

– Két szakkonferenciát szervezhettünk: pedagógusoknak és
teológusoknak/lelkészeknek. Az orvoskonferenciát meghir-
dettük, de megrendezése sajnos elmaradt.

– Igemagyarázatokkal, keresztyén etikai témákkal székhá-
zunkban, Mátraházán és Berekfürdõn tartottunk csendeshetet.

– Januártól májusig, havi egy-egy szombat ismét a hölgyeké
volt a Bp. Nagyvárad téri református gyülekezet vendégeként.

– Péceli bibliaiskolánkban kilenc tanítási szombaton, két év-
folyamon 53 hallgató tanult a 2016-17. tanévben.

– A júniusi és szeptemberi családi napot is megtarthattuk, mind-
két alkalmon 150 fõ feletti részvétellel.

– Csendesnap volt Budapesten kétszer, Debrecenben, Miskol-
con, Nyíregyházán, Mátészalkán, Nyékládházán és Nagy-
becskereken (Szerbiában) egy-egy alkalommal.

– A körzeti programok közül örömmel adunk hírt a hetente
szervezett hajdúsági, szatmár-beregi, észak-magyarországi, 
a kéthetente tartott északmagyarországi, nyíregyházai, havon-
ta rendezett szatmár-beregi és a negyedévente megtartott vas-
zalai, budai, közép-duna-tisza-közi, a somogy-tolnai és
mátrai, valamint az évente szervezett békési körzet rendez-
vényeirõl, csendesnapjairól.

– Biblia és Gyülekezet címû folyóiratunk háromszor (a harma-
dik a negyedikkel összevont lapszám), 1000-1000 példányban
jelent meg.

– Az 1995-tõl rendszeresen szervezett Fontos kérdések címû
sorozatunkat 2016-ban négy elõadással bõvíthettük.

– Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (bibliaszov.hu),
többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetõvé híreinket,
tanulmányainkat, programjainkat.

– Az elmúlt év õszén igés, családi tervezõnaptárat jelentettünk
meg (néhány példány mérsékelt áron még kapható).
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– Több éves „próbaüzem” után, és Benedek Csilla önkéntes
munkatársunk áldozatos, kitartó munkájának köszönhetõen,
az elmúlt napon végre megjelenhetett a Zengjen hálaének c.
énekgyûjtemény.
A regisztrált önkéntes munkatársak száma (a körzetekben

munkálkodók nélkül), akik a központi programok szervezésé-
ben, rendezésében felügyelõként, elõadóként vagy akár takarí-
tóként is részt vettek, 125 személy volt, az önkéntes munkával
eltöltött idõ 8326 óra, az önkéntes munka értéke 5.763.163,- Ft.

A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2017. március
31-én 796 személy. 

Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt az öt
testvérünket, aki az elmúlt egy esztendõben nyert felvételt az
egyesületbe. Érezzék lelki otthonuknak a Biblia Szövetséget, és
álljanak be azok közé, akik az egyesületben harcolják a hitnek
szép harcát!

Az eltelt egy évben tízen kérték tagsági jogviszonyuk megszün-
tetését, sajnáljuk testvéreink döntését, s azt kívánjuk, hogy ha
bennünk valamiért csalódtak is, az Úrban ne csalódjanak!

Egy személlyel kapcsolatosan fegyelmi eljárás van folya-
matban.

Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvéreinkre, szolgála-
tukra, akik elköltöztek a mennyei otthonba, a boldog feltáma-
dásba vetett remény adjon vigasztalást szeretteiknek, gyüleke-
zetük tagjainak és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak!

Akik elhunytak: Beregszászi Károly, Szekszárd (1922); Boda
Ferenc, Nagyatád (1942); Cseri Kálmán, Budapest (1939);

Derzsy Ildikó, Budapest ((1947); Fekete László, Gödöllõ
(1932); Ferenczy Józsefné, Szabadszállás (1927); Jakus
Gáborné, Zalaegerszeg (1925); Kathi Antalné, Hajdúböször-
mény (1930); Klucsik Jánosné, Budaörs (1929); Kovács János,
Debrecen (1946); Kun Béla, Szamosszeg (1927); Mózes Sán-
dorné, Budapest (1926); Pecznyík Pál, Celldömölk (1919);
Pocsai Sándor, Békés (1922); id. Szegedi Gyuláné, Nagyvar-
sány (1926); Szilva Márta, Soltvadkert (1936); Szüle Lajosné,
Cegléd (1923); Tariska Zoltán, Fót (1953); Turai Péterné, Fót
(1931); Vágó Sándor, Nyírbátor (1959); Zila Károlyné, Albert-
irsa (1921).

Végezetül szeretnénk köszönetet mondani az aktívan szol-
gáló testvéreinknek, mindazoknak, akik tagjaink közül, vagy
nem tagként, de velünk egyetértve bizonyságtételükkel,
tanítói szolgálatukkal, imádságukkal, adományukkal, kétkezi
munkájukkal segítették a Biblia Szövetség küldetésének
betöltését. 

Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével
kívánunk a BSz tagságára áldást: „Ha van Krisztusban vigasz-
talás, ha van szeretetteljes bátorítás, ha van Lélekben való
közösség, ha van irgalom és könyörületesség, teljesítsétek be az
én örömömet, hogy egyetértetek, egyazon szeretetben ugyan-
arra törekedtek, semmit nem cselekedve versengésbõl, sem
hiábavaló dicsõségbõl, hanem alázatosan egymást különbnek
tartva magatoknál.” (Fil 2,1-3)

(Elhangzott a Biblia Szövetség Egyesület 2017. évi 
péceli küldöttgyûlésén, április 8-án.)

– A küldöttgyûlés tárgyalta és egyhangúlag fogadta el az elnök-
ség beszámolóját (beszámoló a Biblia és Gyülekezet c. folyó-
iratban és az egyesületi honlapon olvasható).

– Az egyesület 2016. évi gazdálkodásának beszámolóját
987.663,- nyitóegyenleggel, 27.887.632,- Ft bevétellel és
26.603.489,- Ft kiadással, 2.452.461,- Ft záróegyenleggel
egyhangúlag elfogadta. A 125 önkéntesnek a 8.326 önkéntes
munkaórája értéke 5.776.163,- Ft.

– A 2017. év költségvetését 2.452.461,- Ft nyitóegyenleggel,
29.270.100,- Ft tervezett bevétellel, 31557.500,- Ft tervezett
kiadással, 165.061,- Ft tervezett zárással egyhangúlag el-
fogadta.

– Az Alapszabály rendelkezik arról, hogy a tagdíjat nem fizetõ
egyesületi taggal szemben a küldöttgyûlés jogosult eljárni, s
tagsági jogviszonyát 30 napos határidõvel felmondhatja. Erre
vonatkozóan a küldöttgyûlés két határozatot hozott.

1.Tekintettel arra, hogy a szomszédos, volt szocialista orszá-
gokban (különösen is Kárpátalján és Erdélyben) élõ lelki
testvéreink többségének anyagi helyzete bizonytalan, illetve
azt részletesen nem ismerjük, ezért a küldöttgyûlés egyrészt
köszönettel elfogadja a küldöttgyûlésen résztvevõ két sze-
mély konkrét ajánlatát, hogy az ott élõ tagtársaink tagdíjának
megfizetésére, másrészt errõl a vállalásról értesíti az egyesület
az érintett szomszédos országokban élõ tagjait azzal a kérés-
sel, hogy ne tekintsék ezt a testvéri támogatást felelõsségük
alóli felmentésnek, hanem tegyenek meg mindent azért, hogy

az egyesület céljának megvalósítását a közös munkában való
aktivitással, és az anyagi teher arányos viselésével is segítsék.
A határozatot két ellenszavazattal és három tartózkodással
fogadta el a küldöttgyûlés.

2.A küldöttgyûlés döntött arról, hogy azoknak a BSz tagok-
nak, akiket a tagdíjfizetés alóli mentesség, illetve mente-
sítés nem illet meg, és 2017. március 31-ig nem fizették
meg a 2016. évi tagdíjat, harmincnapos határidõvel tagsági
jogviszonyát felmondja. Errõl az érintetteket írásban
értesíteni kell. Akinek címét az egyesület a tag hibájából
nem ismeri, így az értesítés számukra nem küldhetõ meg,
azokkal az egyesületi tagokkal szemben a Biblia és
Gyülekezet folyóiratban és az egyesületi honlapon megje-
lentetett közlemény alapján kell érvényesíteni a jogviszony
felmondását. A határozatot egy tartózkodással fogadta el 
a küldöttgyûlés. 

– Az Alapszabályt is módosította a küldöttgyûlés. Egyrészt
határozott négytagú elnökségrõl, a fõtitkári státuszról, illetve
az egyesületi élet megkövetelte változtatásokról, másrészt a
2016. évi. CLXXIX. tv módosításait is figyelembe vette.
Elrendelte, hogy a tisztségviselõk választását a módosítás
szerint kell megszervezni, illetve a módosított Alapszabályt
meg kell küldeni az illetékes törvényszéknek. A módosítást
egyhangúlag fogadták el. A módosításokkal egybeszer-
kesztett Alapszabály a www.bibliaszov.hu honlapunkon meg-
ismerhetõ.

KÖZLEMÉNY
A BIBLIA SZÖVETSÉG EGYESÜLET 2017. ÉVI KÜLDÖTTGYÛLÉS HATÁROZATAIRÓL
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KÖZLEMÉNY
TAGSÁGI JOGVISZONY FELMONDÁSÁRÓL

A Biblia Szövetség Egyesület küldöttgyûlése – az Alapszabály 8.§ (2) bekezdés alapján – annak 
a Biblia Szövetség egyesületi tagnak, akinek mentessége nincs, illetve mentesítést nem kapott, 

és 2017. március 31-ig a 2016. évre a 2400 Ft tagdíjat nem fizette meg, tagsági jogviszonyát 30 napos
határidõvel felmondja. A felmondást a küldöttgyûlést követõ 10 munkanapon belül minden érintett 

személynek írásban meg kell küldeni, a 30 napos felmondás a kézhezvétel idõpontját követõ naptól kezdõdik.
A 31. napon tagsági jogviszonya megszûnik. Az a tag, aki a 30. napig tagsági díját az egyesülethez 

beérkezõ módon törleszti, az a tagsági jogviszonyát megtartja, jogviszonya nem szûnik meg. 
A határozat alapján – beazonosíthatóság nélküli értesítésként – a tagdíjfizetéssel elmaradt tag 

jogviszonyának egyesület általi felmondását az egyesületi honlapon és folyóiratban meg kell jelentetni.
Annak a tagnak, akinek írásos elérhetõségét a neki felróható magatartás miatt az Egyesület nem ismeri, 

ezt a megjelentetést írásbeli értesítésnek kell tekinteni, a felmondási határidõt 
az értesítés megjelenési idõpontjától kell számítani.  

A jelen határozat a küldöttgyûlésnek beterjesztett, tagdíjat nem fizetõk névjegyzékében feltüntetett 
tagtársakra vonatkozik.

*
Tájékoztató a közleményhez

Mentességet élveznek a 80. életévüket 2016. december 31-ig betöltött BSz tagok, mentesítést kaptak 
a nehéz gazdasági helyzetben vagy egészségi állapotban élõ testvéreink, illetve a Kárpátalján, Erdélyben,

Délvidéken és Szlovákiában élõk a 2016. évre vonatkoztatva. 
A környezõ országokban élõ tagjaink közül azoknak, akik tagdíjukat nem fizették meg, 

két tagtársuk átvállalta a tagdíjfizetést.

A Biblia Szövetség Egyesület küldöttgyûlése 2017. április 8-
án, Pécelen, öt éves idõtartamra az (a)
– Elnökség tagjának választotta

1. elnökként dr. Makrai Tibort (Mátészalka)
2. alelnökként dr. Viczián Miklóst (Budapest)
3. fõtitkárként Sipos Ete Zoltánt (Szeged)
4. titkárként dr. Mikolicz Gyulát (Pécel) 

– Tanács tagjának választotta Alföldy-Boruss Dezsõt (Buda-
pest), Cs. Nagy Jánost (Pécel), Horváth Gézát (Budapest),
Margit Istvánt (Pécel), Molnár Sándort (Biatorbágy), Nyirõ
Ottót (Ajka), dr. Pauk Jánost (Szeged), Sipos Aba Álmost
(Budapest), dr. Szilágyi Imre Miklóst (Budapest), Weber
Istvánt (Budapest), Zila Pétert (Budapest) 

– Tanács póttagjának választotta Hotorán Gábor Jánost
(Érsekcsanád), dr. Mikolicz Gyulát (ifj.) (Pécel), Móréh
Tamást (ifj.) (Budapest)

– Felügyelõ bizottság
1. elnökének Móréh Tamást (Budapest)
2. tagjának Nyirõ Annát (Ajka), Tóth Melinda (Budapest)
3. póttagjának Kovács Istvánt (Szeged/Budapest) válasz-

totta
– Fegyelmi bizottság 

1. tagjának dr. Földesi Andrást (Szeged), Loránt Géza
Gábort (Budapest)

2. póttagjának dr. Varga Katalint (Dunakeszi), Földvári
Tibort (Budapest) választotta

*
A Biblia Szövetség Egyesület Tanácsa 
2017. április 8-án, Pécelen, öt éves idõtartamra megválasz-
totta

– vezetõ tanácstagnak Cs. Nagy Jánost (Pécel),
– a Fegyelmi bizottság elnökének Zila Pétert (Budapest).

KÖZLEMÉNY
TISZTSÉGVISELÕK VÁLASZTÁSÁRÓL

BIBLIA SZÖVETSÉG EGYESÜLET
2016. év gazdálkodásának mérlege

MÉRLEG (ezer Ft-ban) (elõzõ év) (tárgyév)

A. Befektetett eszközök 65662 63548

II. Tárgyi eszközök 65662 63543

B. Forgóeszközök 85544 74386

III. Követelések 0 114

IV. pénzeszközök 85544 74272

C. Aktív idõbeli elhatárolások 339 233

Eszközök összesen 151545 138162

D. Saját tõke 151306 137838

II. Tõkeváltozás/eredmény 165309 151307

V. Tárgyévi eredm. alaptev.-bõl -14638 -14138

VI. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-bõl 635 669

F. Kötelezettségek 0 0

III. Rövid lejár. kötelezettségek 0 0

G. Passzív idõbeli elhatárolás 239 324

Források összesen: 151545 138162

A teljes egyszerûsített beszámoló és közhasznúsági melléklete a

www.bibliaszov.hu honlapon található.
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A BSZ ELNÖKSÉGE
Dr. Makrai Tibor – elnök
1962-ben született Nyírbátorban, 1987-ben
végzett a Debreceni Orvostudományi Egyetem
Általános Orvosi karán. Jelenleg a Mátészalkai
Területi Kórházban dolgozik belgyógyász-
gasztroenterológus szakorvosként, osztályveze-
tõ fõorvosi beosztásban. Nõs, felesége is orvos,

5 gyermekük van. Hívõ nagymamája kisgyermekként indította el a
hit útján, egyetemi évei alatt döntött tudatosan Jézus Krisztus mel-
lett. A Mátészalka-Kertvárosi Református Gyülekezet fõgondnoka,
ahol rétegalkalmak (házaspári kör, bibliakör) szervezése is felada-
ta. A környezõ gyülekezetekben alkalmanként igei szolgálatokra,
elõadások tartására is megkérik. A Tiszántúli Református Egyház-
kerület Közgyûlésének világi képviselõje. A Biblia Szövetségnek
alapító tagja, 1992-tõl a BSz tanácsának póttagja, 1997-tõl rendes
tagja, 2002-tõl a BSz alelnöke, 2007-tõl a BSz elnöke, emellett
körzetfelelõsként is szolgál. 

Dr. Viczián Miklós – alelnök  
1944-ben született, a Budai Gyülekezetben
keresztelték. 1946 óta lakik a Bp-Pasaréti egy-
házközség terültén, és látogatja az életkorának
megfelelõ alkalmakat, 1956 óta vallja, hogy
Krisztusért az Atya megváltott gyermeke, a
Bp.-Pasaréti gyülekezetben nõtt fel, itt konfir-

mált, és az ifjúsági bibliakörben kb. egy évtizeden keresztül szol-
gált. Több budapesti és pestkörnyéki gyülekezetben az ifjúsági
bibliakör beindításában részt vett az 1960-as években (pl.
Rákoshegy, Angyalföld, Pesthidegkút, Szentendre). Végzettsége
villamosmérnök, doktori fokozatot a Budapesti Mûszaki Egye-
temen szerzett. Két évig az Egyesült Államokban vendég
kutatóként dolgozott mûszeres analitikai témakörben. Jelenleg
egy mûszerekkel foglalkozó kft. ügyvezetõ igazgatója. Felesége
Dr. Erdélyi Judit orvos, számos keresztyén tartalmú könyv szer-
zõje, két fiuk van, Gergely (1971) és Zsolt (1974), és három
unokájuk. 
Amióta Isten megváltott gyermekének vallja magát, azóta mint
örökös munkálkodik az Atya házában, aki különféle feladatokkal
bízza meg. A feladathoz mindig megadja a szükséges képessé-
geket, s a jókedvet annak végzésére. 
Így jelenleg:
• a Budapest-Pasaréti Ref. e. k. presbitere (1976 óta), ahol, mint

szervezési gondnok szolgál. Feladatai közé tartozik a gyülekezeti
rendezvények szervezése, a média-kapcsolatok ápolása és közel
két évtizede a gyülekezeti Áldás, Békesség! címû – évente hat-
szor megjelenõ – hírlevél szerkesztése. 

• A Biblia Szövetség alelnökeként országos és helyi rendezvények
szervezésében, Isten háza-népének kapcsolatépítésében munkál-
kodik.

• A Magyar Református Presbiteri Szövetség idei küldöttgyûlésén
ügyvezetõ elnökké választotta.

• A Presbiter folyóirat szerkesztõségi tagjaként, az Ige körül rovat-
ban 16 éve rendszeresen jelennek meg írásai. 

• Más keresztyén folyóiratokban, könyvekben és kiadványokban
is rendszeresen publikál. Konferenciákon, csendesnapokon és
bibliaórákon igemagyarázatokkal és tematikus elõadásokkal
szolgál. 

Sipos Ete Zoltán – fõtitkár 
1962-ben konzervatív református lelkészcsa-
ládba született. Apai nagyapja dr. Sípos István
református lelkipásztor és teológiai professzor,
anyai nagyapja szorgalmas, józan életû kisúj-
szállási református gazdaember volt. Szülei fél-
ték az Istent, édesapja csakúgy, mint négy fiú-

testvére, református lelkészként szolgált. 
Tizenegyen testvérek, õ a legidõsebb. Teológiai tanulmányait a
Budapesti Teológiai Akadémián végezte. 1987-ben kötött házassá-
got Bárdi Zsófiával, házasságukat Isten hat gyermekkel áldotta meg.
Elsõ szolgálati helyük az Albertirsai Református Egyházközség
volt, ahonnan 1993-ban hívták meg a Szeged-Újszegedi Református
gyülekezetbe, ahol jelenleg is munkálkodnak. 
Életét – kezdettõl fogva – Isten kegyelmesen irányítja. Bár hívõ család-
ban nõtt fel, neki is szüksége volt arra, hogy az élõ Isten közvetlenül
beavatkozzon az életébe. Ezt õ meg is tette: „újonnan szült engem élõ
reménységre”. A késõbbiek során Isten fokozatosan a lelkipásztori
szolgálat felé terelgette. Apai nagyapja „varázslatos” könyvtára, a teo-
lógiai könyvek, lexikonok sokasága és „illata” többször „rabul ejtette”.
Édesapja révén pedig megismerkedhetett a lelkipásztori szolgálat „mû-
helytitkaival”. Hivatása megtalálásában szerepet játszottak a debreceni
református kollégiumban eltöltött gimnáziumi évek is. Kezdetben nem
értette világosan, hogy Isten milyen feladatot szánt számára, de biblia-
olvasásai során Isten bizonyossá tette: a lelkipásztori munkát szánta
neki. „Hirdesd az Igét, állj elõ vele alkalmatos, alkalmatlan idõ-
ben…” – ez volt az, ami õt a szolgálatra biztatta. Hálás az Úrnak, hogy
ma református lelkipásztorként szolgálhat. Ez a legcsodálatosabb hiva-
tás, hiszen Isten örök beszédével, a Bibliával foglalkozhat napról nap-
ra, és Jézus Krisztus igazságát hirdetheti. Tisztelettel adózik reformá-
tus hitbeli elõdeinek, akik a legnehezebb idõkben is hûek maradtak a
Szentíráshoz. Szereti az eredeti és tiszta református tanításokat, amiket
õsi hitvallásaink mutatnak be a mai napig érvényes és erõteljes módon.
Szereti azokat, akiket Isten, az õ beszéde hirdetése közben vele megis-
mertet, és imádkozik azért, hogy személye soha ne legyen gátja annak,
hogy õk Istent megismerjék, és Krisztus igazi tanítványai legyenek. 
Élete egyik fontos bibliai igéje az, ami nagyapját is vezette: „Az
igaz ember hitbõl él. És aki meghátrál, abban nem gyönyörködik a
lelkem. De mi nem vagyunk a meghátrálás emberei, hogy el-
vesszünk, hanem a hitéi, hogy életet nyerjünk” (Zsid 10,38-39). 

Dr. Mikolicz Gyula – titkár 
1954-ben született, családos, öt gyermek édes-
apja, közülük három munkahelyen dolgozik,
kettõ tanul. Felesége, Szabó Klára (Virág), ide-
gen nyelvû munkaterületen titkárnõként tevé-
kenykedett. 1995-tõl Pécelen, a Biblia Szövetség
székházának egyik szolgálati lakásában élnek, 

a helyi református gyülekezethez tartoznak. 1978-ban gépészmérnöki,
2005-ben pedig jogi végzettséget szerzett. Több mint egy évtizedig
ipari hõellátás-tervezés munkakörben dolgozott, jelenleg a Biblia
Szövetség fõállású munkatársa. 
Tizennégy éves korában lett nyilvánvalóvá számára Isten kegyelme, 
a szolgálati területre egyetemista évei alatt fogadták maguk közé a
testvérek, amikor is országos ifjúsági munkában dolgozhatott. 
A Biblia Szövetségnek egyik alapítója; Tanácsának kezdetektõl, 
a vezetõségnek 1991-tõl tagja. 
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A BSZ TANÁCSA
Alföldy-Boruss Dezsõ – tanácstag 
1948-ban született hívõ református családban.
Felnõtt korban döntötte el, hogy az Úr Jézus
követõjeként kíván élni. Református lelkész-
tanár. Teológiai tanulmányait 1972-ben fejezte
be Budapesten, ezt követõen 1997-ig vidéki lel-
készként szolgált, majd a Kispest–Wekerle-

telepi ref. gyülekezet lelkipásztora. Posztgraduális úton középisko-
lai tanári diplomát szerzett vallástanár szakon.  Nõs; felesége aktív
gyógypedagógus. Öt gyermekük van. A Biblia Szövetségnek al-
kotó tagja imádságban, lelkiekben, elõadásokkal, teológiai munká-
val vesz részt abban. 

Cs. Nagy János – vezetõ tanácstag
Mezõberényben született 1970-ben. Általános
iskolai és gimnáziumi tanulmányai után, négy
esztendei mozdonyvezetõ szolgálatot követõen,
1996-ban, a Juhász Gyula Tanárképzõ Fõis-
kolán német nyelvtanári, 2001-ben a budapesti
Károli Gáspár Református Egyetem Hittudomá-

nyi karán pedig református lelkészi oklevelet szerzett. 1996-ban
vette feleségül Szûcs Alexandrát. Házasságukat Isten négy gyer-
mekkel áldotta meg.
A Hittudományi kar elvégzését követõen 3 évig a Budapest-
Nagyvárad téri Református Egyházközségben végzett segédlelké-
szi, illetve beosztott lelkészi szolgálatot. Innen 2004-ben Buda-
kalászra hívták, majd 2013-ban megválasztották Pécelre református
lelkipásztornak.
Jézus Krisztust felnõttként, húszéves korában ismerte meg.
Megtérése és új élete közvetlenül egy pasaréti evangelizációs hét
gyümölcse. Hívõ élete kezdetétõl mostanáig érdekli és lenyûgözi
Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek abban tündöklõ dicsõséges,
szent és kegyelmes lénye. Krisztus követõjeként akar élni, és õt 
a Szentírásból minél inkább megismerni, életét az evangéliumhoz
igazítani, és azt Isten gyermekei – és a most még elveszett
emberek – számára érthetõen továbbadni. Isten akaratát keresi, 
és annak engedett, amikor a lelkipásztori szolgálatba állt. Hálás,
és számára is örömet jelent, ha egy magaforma halandót Isten fel-
használ hívõ népe építésére, viszont szégyent és szomorúságot
jelent számára, amikor fogyatkozásai, bûnei gyalázatot hoznak
Megváltója nevére. Kegyelembõl az, amivé Isten formálta! Jézus
Krisztus evangéliumának, az élõ Isten tiszteletének szolgálatát
magyar nemzetünk körében szívügyének tekinti, és ebben a Biblia
Szövetség Egyesület szolgálatát, mind az evangélium megõrzése,
mind a hívõk szeretetközössége szempontjából kiemelkedõ jelen-
tõségünek tartja. Kiváltságnak tekinti, ha a Szövetség evangéliu-
mi munkájában és Krisztus hívõ népének ébredési örökségében
részes lehet.

Horváth Géza – tanácstag
1964-ben született, és egy szabolcsi nagy-
községben, Gáván nõtt fel. Már gyermek-
korában érezte Isten vonzását, amit erõsített
benne gyülekezete, a vencsellõi gyülekezet
lelki közössége és lelkipásztorának evangéliu-
mot hirdetõ élete és szolgálata. Itt volt az

ébredés népének egyik találkozási helye, így kapcsolatba ke-

rülhetett hívõ emberekkel, amit azóta is nagy ajándéknak tart. 
A Debreceni Református Kollégium Gimnáziumában érettségi-
zett, majd szintén Debrecenben végezte a Teológiát. Gimnáziumi
vallástanára is nagy hatással volt rá. Már teológusként lett Isten
gyermeke. 1987-ben kötött házasságot Biró Gyöngyi közgaz-
dásszal, aki a szolgálatban is segítõtársa. Õ a gyerekekkel fog-
lalkozik szívesen és áldottan. Három felnõtt gyermekük van,
közülük egyik már családos. 1988 és 2010 között a nagyvarsányi
református gyülekezet lelkipásztora volt, 2010-tõl pedig a pasa-
réti gyülekezetben szolgál. 
A Biblia Szövetségnek alapító tagja, két éve a bibliaiskolában
hitvallásismeretet tanít. Életük egyik vezérigéje: „Nem ti választot-
tatok engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket arra, 
hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsötök meg-
maradjon.” (János 15,14)

Margit István – tanácstag
„Mert nem magunkat hirdetjük, hanem az Úr
Jézus Krisztust, magunkat pedig mint a ti szol-
gáitokat a Jézusért.” (2Kor 4,5)
Bácsfeketehegyen (az egykori Jugoszlávia
területén) született 1960-ban. Iskoláit szülõ-
falujában és a szomszédos Kishegyesen végez-

te, majd Bácstopolyán érettségizett, nyelvi-fordítói tagozaton. Az
Újvidéki Egyetem Bölcsészettudományi Karán végzett tanul-
mányait követõen a Kishegyes Község Társadalmi-politikai
Szervezeteinek Szakszolgálatánál helyezkedett el fordítóként.
Késõbb a bácsfeketehegyi Mûvelõdési Egyesület kultúr-szervezõje
volt, végül a helyi Mezõgazdasági Birtok igazgatóságán dolgozott
könyvelõként.
1993-ban családjával Magyarországra költözött. Budapesten, a
Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyûjteményének
lett a levéltárosa, késõbb könyvtárosa, 2000-tõl pedig a péceli szék-
helyû Ébredés Alapítvány fõállású titkára. Feladata az alapítvány
tevékenységeinek koordinálása, a könyv- és lapkiadás, valamint 
a terjesztés irányítása, végzése.
Egyháztörténeti és egyéb írásai különbözõ folyóiratokban és szak-
lapokban jelentek meg. Több gyûjteményes munka szerkesztõje,
társszerzõje, de jelentek meg önálló köteti is.
Fiatalabb korában Isten dolgaival nemigen törõdött, mígnem Isten
kegyelme rátalált, szeretete magához vonzotta. Azóta igyekszik
neki szolgálni hívõként, családapaként, evangéliumi munkásként,
egyháztagként, gyülekezeti elöljáróként.
Egy ideig a bácsfeketehegyi református gyülekezet ifjúságának
vezetõje volt, majd ugyanott presbiter. Késõbb Biatorbágyon és
Pécelen is presbiterré választották, sõt a torbágyi gyülekezetnek
missziói gondnoka is volt. 
Jelenleg a péceli egyházközség fõgondnoka, de egy ciklus erejéig
betöltötte az északpesti egyházmegye gondnoki tisztét is. Nõs,
felesége a Biblia Szövetség gondnok-háziasszonya. Három felnõtt
gyermekük van. 
Munkájával, életével mindenkor Isten ügyét, ezen belül pedig 
a magyarországi lelki ébredést szolgálta, egyet értve a Biblia 
Szövetség célkitûzéseivel. Célja továbbra is, hogy a Biblia Szövetség
Egyesület tagjaként hozzájáruljon a reformáció vívmányainak
megóvásához, és küzdjön a reformációi értékek érvényesítéséért
egyházunkban és társadalmunkban. 
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Molnár Sándor – tanácstag
Nagybánhegyesen született 1956-ban. Az ál-
talános iskola elvégzése után szülõfalujából
Vácra került, ahol a Lõwy Sándor Gépipari
Szakközépiskolában folytatta tanulmányait, és
1974-ben sikeres érettségi vizsgát tett. Ezt
követõen Budapestre került, ahol három évig

mûszerészként dolgozott. Mivel a mûszaki pálya nem érdekelte,
humán vonalon kívánt továbbtanulni. Minthogy ehhez némi
átképzésre volt szüksége, munka után ideje nagy részét a
Széchenyi Könyvtár olvasótermében tanulással töltötte. Az 1976.
év nagy változást hozott életében. Egy evangélizáció alkalmával
ekkor találkozott Jézus Krisztussal, mint személyes Megvál-
tójával. Ezt követõen ébredt fel érdeklõdése a teológia iránt, és
született meg benne az elhatározás, hogy lelkészi pályára lép.
Teológiai tanulmányait a Budapesti Református Teológiai
Akadémián végezte 1977–1983 között, majd a Csabdi Református
Egyházközségben kezdte lelkészi szolgálatát. Szolgálata kezdeté-
vel egybeesett házasságkötése Tóth Anna Ilonával. Házasságukból
1983-ban egy leány, majd 1984–ben egy fiú gyermekük született.
A csabdi gyülekezetben eltöltött közel tíz éves szolgálat után,
1991-ben, a Biai Református Egyházközség választotta meg
lelkészének, ahol jelenleg is szolgál. Idõközben posztgraduális
képzés keretében vallástanári diplomát szerezett a Károli Gáspár
Református Egyetemen.
A gyülekezeti szolgálat mellett többféle közegyházi tisztséget
visel. Tagja az egyházmegyei tanácsnak, valamint a zsinati bíró-
ságnak.

Nyirõ Ottó – tanácstag 
1949. január 7-én az Ajka melletti Tósok köz-
ségben, református-evangélikus családba szüle-
tett. Alumíniumipari technikusi végzettségével
nyugdíjazásáig szerkesztõként, illetve üzem-
technikusként az Ajkai Timföldgyár és Alumí-
niumkohó dolgozója volt. 

1976-ban kötött házasságot Kemendi Annával. Ajkán laknak, két
gyermekük született, Anita és Ottó, akik szegedi egyetemi tanul-
mányaik után Budapesten dolgoznak. 
Hitrejutása, Isten kegyelmébõl, 1986-ban történt, akkor már az
Ajka Belvárosi gyülekezet tagja, 1987-tõl presbitere, majd 1990-tõl
2011-ig gondnoka. 2012-õl az Ajka-Tósok ref. társegyházközség
gyülekezeti tagja. 1992-tõl tagja a Biblia Szövetségnek, segítette a
Vas-Zalai körzet munkáját, jelenleg a körzet felelõse. A kétéves
bibliaiskolát elvégezte. A 2012-2017-es ciklusban tanácsi póttag
volt. Felesége a BSz Felügyelõ bizottságának tagja. 

Dr. Pauk János – tanácstag
1951-ben született. Szegeden él és az Új-szege-
di Ref. Gyülekezet gondnoka. A BSz-nek
megalakulásától, az elmúlt két ciklusban a
Tanácsnak is tagja. Az Úr 1982-ben, a 121.
Zsoltár ige verseivel szólította meg, és azóta
vallja magát Jézus megváltottjának. A BSz-ben

teremtéssel kapcsolatos elõadásokkal és a Dél-Alföldi körzet össze-
tartásával szolgál. A civil életben a szegedi Gabonakutató igaz-
gatóhelyettese és a gödöllõi Szent István Egyetem egyetemi ma-
gántanára. Kutatási és oktatási területe a növényi biotechnológia.
1976 óta házas. Egy fiúgyermekkel és három unokával áldotta meg
életüket az Úr. Családtagjai szintén gyülekezete aktív tagjai.

Sipos Aba Álmos – tanácstag
1969-ben született Nagykátán. Édesapja akkor
Tápiószele és a környezõ falvak református
lelkipásztora volt, ott nõtt fel szeretõ családi
körben, 10 testvérével együtt.
Gyermekkorától evangéliumi, kálvinista lelki
légkör vette körül. Középiskolás évei alatt ra-

gadta meg személyesen is Urunk kegyelme, s ezért dönthetett úgy,
hogy életét neki szenteli.
Cegléden érettségizett, majd a Budapesti Református Theológiai
Akadémia hallgatója lett. 1993 óta szolgál református lelkészként.
1993 óta házas, felesége Mónika, aki munkatársa a szolgálatban.
Urunk 3 leánygyermekkel ajándékozta meg õket. 
Magyarországon sokfelé és sokféle környezetben volt lehetõsége
szolgálni. 2005-tõl a Budapest-Békásmegyeri Református Egyház-
község lelkipásztora. A Biblia Szövetségnek alapító – és a szolgáló
közösségének is aktív – tagja. A bibliaiskolának 2014-tõl tanára.

Dr. Szilágyi Imre Miklós – tanácstag
1979-ben született Szegeden, családos, két
gyermek édesapja: Boglárka (2010), Hajnalka
(2016). Felesége, Szilágyiné Hegedûs Éva,
1981-ben született Hódmezõvásárhelyen, ipari
termék- és formatervezõ mérnök, ének-zene
tanár, karvezetõ és magánének tanár végzett-

ségû, jelenleg otthon van Hajnalkával. Budapesten élnek, a Bp.-
Nagyvárad téri református gyülekezet tagjai, ahol Imre presbiterként
szolgál. 2004-ben a Budapesti Mûszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen vegyészmérnöki, 2009-ben doktori (PhD) végzettséget
szerzett. Jelenleg is itt dolgozik egyetemi docensként, ahol egy
kutatócsoportot vezet anyagtudomány, nanotechnológia és anali-
tikai kémia területen, emellett egy nemzetközi tudományos folyóirat
fõszerkesztõje. Tizennégy évesen, 1994-ben tért meg, ekkor ismerte
meg Jézus Krisztust a Megváltójaként. Részt vett ifjúsági munká-
ban, zenei és igei szolgálatokban. 2002-ben társalapítója a Biblia
Szövetség Protestáns Teremtéskutató Körének, amelynek jelenleg
vezetõje. A Biblia Szövetséggel 1999 óta van kapcsolata, tagja
2012-ben lett. 

Weber István – tanácstag
30 éves korában történt újjászületésétõl tagja 
a Biblia Szövetségnek: a nemzetközi kapcso-
latok ápolásában nyújt segítséget. 2007-tõl ta-
nácstagként a döntéselõkészítõ munkát támo-
gatja. Az Országos Bibliaiskola Alapítvány
kurátoraként is szolgál.

A Biblia Szövetség kiküldöttjeként 1996-1997 között bentlakásos
bibliaiskolát végzett Angliában, ahol missziói szemléletû gyakor-
lati felkészítést kapott. 
1999-tõl az egyik világmisszió régióközpontjában dolgozik, ott
végez felelõsségteljes munkát. Legmagasabb iskolai végzettsége az
ELTE Szociológia szakán szerzett tanári diploma.
1961-ben a Dunántúlon született: 12 évet élt Ajkán és 25 évet
Gyõrben. 
1998-ban vette feleségül Zsikai Marikát, ekkor költözött Buda-
pestre. Egy fiúgyermekük született. Kelenföldön élnek, és a lakó-
helyük szerinti református gyülekezetben szolgálnak a házaskör
vezetõiként.
Többször publikált a Biblia és Gyülekezet folyóiratban és a hon-
lapon.
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Zila Péter – tanácstag, a Fegyelmi bizottság
elnöke
1959 áprilisában született, és 2009-tõl a Buda-
pest–Nagyvárad téri Református gyülekezet
lelkésze. Felesége a Fasori Csipkebokor Refor-
mátus Óvoda vezetõje. Két nõs fiuk van, és két
unokájuk, Dóri lányuk pedig egyetemista. 

16 évesen tért meg, s hamarosan beállhatott a gyermek és ifjúsági
szolgálatba. A BSz-nek alapító tagja. A Tanácsnak 1992-tõl pót-,
majd 1997-tõl rendes tagja. Szolgálati területei még: az Országos
Bibliaiskola Alapítvány kuratóriumának és a BSz Fegyelmi Bizott-
ságának elnöke, és szervezi a berekfürdõi lelkigondozói heteket.
Pásztori karizmájával egyházmegyéje, egyházkerülete, de a határon
túli lelkipásztorok és gyülekezetek felé is hidat kíván építeni.

Hotorán Gábor János – tanácsi póttag
34 éves. A kilencvenes évek végén, tinédzser-
ként ismerhette meg az Urat az Újszegedi
Református Gyülekezetben, ekkor elfogadta
tõle az örökélet ajándékát, azóta követi õt. Isten
késõbb elhívta lelkészi szolgálatra. Gimnazista-
ként csatlakozott a Biblia Szövetséghez is, ahol

Isten kimondhatatlanul sok lelki áldásban részesítette. A BSz bib-
liaiskolájában az utóbbi néhány évben (dr Sípos Ete Álmos mellett,
majd õt helyettesítve) a dogmatika tantárgy oktatásában segéd-
kezett, 2014-tõl pedig az az ószövetségi bibliaismeretet Sípos Ete
Zoltánnal megosztva tanítják.
Felesége, Margit, tanító és vallástanár, aki a szolgálatban – ki-
váltképpen a gyerekek közötti misszióval – áldott munkatársa.
Házasságukban Isten megajándékozta õket négy gyönyörû gyer-
mekkel: Mirjám (2006), Simon és Gréta (2009), Benedek (2014). 
Több mint öt esztendeig a Szeged-Honvéd téri Református Egy-

házközség beosztott lelkészeként szolgált, ezt követõen több mint
egy évig Hollandiában éltek, amit egy családos tanulmányi
ösztöndíj biztosított. 2012-tõl meghívással az Érsekcsanádi
Református Egyházközségben szolgálnak, ahol az evangélium hir-
detésével és tanítással törekszenek Isten ügyét képviselni, Krisztus
ismeretében növekedni.

Dr. Mikolicz Gyula (ifj.) – tanácsi póttag  
1988-ban született, a Gödöllõi Református
Líceum Gimnáziumában érettségizett, majd 
az ELTE Állam és Jogtudományi Karán 2014-
ben szerzett diplomát. A Bevándorlási és
Menekültügyi Hivatalban dolgozik jogászként.
Konfirmációja idején értette meg, hogy Jézus

Krisztus nélkül elveszett ember, s hogy õ kegyelembõl mégis meg-
mentette. A Péceli Református Gyülekezet tagja, a Biblia Szövet-
ség ifjúsági munkájában évek óta aktívan részt vesz: csendesnapok,
nyári hetek, táborok, egyéb ifjúsági rendezvények szervezésében
segít és szolgál. 

Móréh Tamás (ifj.) – tanácsi póttag
1989-ben született. Mérnök-informatikát vég-
zett nyelvtechnológia szakirányon, azóta szoft-
vermérnökként dolgozik a Graphisoftnál. Az
Újpest-belsõvárosi Református gyülekezetbe
jár gyermekkorától, 12 évesen fogadta el sze-
mélyesen is Krisztus váltságmûvét. Gyüleke-

zetében az ifivezetésben és a kórus-szolgálatban vesz részt. 
A bibliaiskolának 2010–2014 között volt hallgatója, ami nagyban
hozzájárult ahhoz, hogy 2011-ben csatlakozott a Biblia Szövet-
séghez. A BSz-ben rendszeresen részt vállal az ifjúsági csendes-
napok és nyári biciklis fiúhetek szervezésében.

Móréh Tamás – bizottsági elnök
1954-ben Budapesten született. Szülei hitben
nevelték, gyermekkorától az Újpest-belsõvárosi
Református Gyülekezethez tartozik. Ott konfir-
mált, fiatalon hitre jutott. 1977-tõl a gyülekezet
presbitere. Jelenleg a gyülekezet kántora, és
részt vállal a diakónia munkában is. A gyüle-

kezetben ismerte meg feleségét, akivel 35 éve boldog házasságban
él. Öt gyermeket neveltek, akik közül ketten aktív szolgálók a BSz-
ben. Munkahelye a General Electric (Tungsram) újpesti gyára, ahol
gépész üzemmérnökként dolgozott. A Biblia Szövetségnek 1990-
tõl tagja, 2002-tõl a Felügyelõ bizottság elnöke.

Nyirõ Anna – bizottsági tag
1948-ban született Kemenessömjénben, 1966-
ban könyvelõi képesítést szerzett, és nyugdí-
jazásáig (2005) ebben a szakmában dolgozott.
1973 óta Ajkán él. Nyirõ Ottóval 1976-ban
kötött házasságot, két gyermekük született.
1987-ben, férje megtérését követõen, õt is elérte

Isten szeretete. 1992 óta tagja a BSz-nek. Az elõzõ négy ciklusban 
a Felügyelõ bizottság pót- majd rendes tagja volt. A kétéves biblia-
iskolát elvégezte. 2012-tõl az Ajka-Tósok ref. társegyházközség
gyülekezeti tagja.

Tóth Melinda – bizottsági tag
1963. december 26-án Lengyeltótiban született.
Családjával Budapesten él, férjével idén ünne-
pelik a 20. házassági évfordulójukat, 17 és 19
éves fiaikat szeretetben nevelik.
Középfokú közgazdasági végzettséggel ren-
delkezik. Közel húsz évig dolgozott a keres-

kedelemben: elõször üzletvezetõként, majd különbözõ üzlet-
hálózatok igazgatójaként. Sokszor nem csak a hétvégék, de még
az ünnepnapok is munkával teltek, ezért váltott, és a banki
szférában helyezkedett el. Idõvel egy országos ingatlanhálózat
hitelezési vezetõje lett – nyolc otthon töltött év után –, jelenleg
is itt dolgozik. Egy franchise ingatlanirodát mûködtetnek a fér-
jével közösen.
Miután Isten megnyitotta elõtte az Evangélium titkát, és meg-
érthette, hogy az Úr Jézus Krisztus egyszeri és tökéletes áldozata
örökre tökéletessé tette a megszentelteket, megváltozott az élete. 
Hálás, amiért református lehet, mert a Sola Scriptura (egyedül 
a Szentírás), a Sola fide (egyedül hit által), Sola gratia (egyedül
kegyelembõl), Solus Christus (egyedül Krisztus), Soli Deo 
gloria (egyedül Istené a dicsõség) egyértelmûen fogalmazza meg
hitünk alapjait.
2011-tõl tagja a Biblia Szövetségnek, jelenleg a bibliaiskola titkára.
Az elõzõ ciklusban a Felügyelõ bizottság póttagja volt.

A BSZ FELÜGYELÕ BIZOTTSÁGA 
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Dr. Földesi András – bizottsági tag
1993 februárjában hívta el az Úr a szolgálatára.
Gyülekezetében, az Újszegedi Református Gyüle-
kezetben 1994-ben konfirmált. Az utána követke-
zõ években elvégezte a Biblia Szövetség 6 hetes
bibliaiskoláját, illetve tagja lett a BSz-nek. 1996-
ban megválasztották a gyülekezete presbiterének,

a tisztséget a mai napig betölti. 1997-ben megválasztották a Biblia
Szövetség Fegyelmi bizottsága póttagjának, késõbb rendes tagjának.
1998-1999-ben a BSz küldöttjeként tanulni az European Missionary
Fellowship School of Evangelism iskolájába. 2004-ben házasodtak
össze Kertész Ilona Eszterrel, aki szintén tanult abban az iskolában.
Isten megáldotta közös életünket öt fiú és egy leánygyermekkel, 
2017. májusban várják hetedik gyermekük születését. Jogászként
végzett, 1996-tõl dolgozik a szegedi Polgármesteri Hivatalban. 

Loránt Géza Gábor – bizottsági tag
1954-ben született Budapesten; édesapja után
katolikusnak keresztelték. 1972-ben érettsé-
gizett, 1977-ben szerzett villamosmérnöki és
mérnöktanári oklevelet a Budapesti Mûszaki
Egyetemen. 15 évig dolgozott a Filmtechnikai
Vállalatnál kutató-, majd fejlesztõmérnökként.

1968-tól járt a kelenföldi református gyülekezetbe; itt is született
újjá 1986-ban. Ugyanebben az évben konfirmált, majd jelentkezett
a Teológia levelezõ tagozatára. 1993-ban exmittált segédlelkész lett
gyülekezetében; képesítõ vizsgáit 1993-ban és 1995-ben tette le.
Ezenközben pótpresbiterré, majd presbiterré választották.
1990-ben nõsült; feleségét, Bánáti Anikót a kelenföldi ifiben ismerte
meg, aki 1989-ben egy ifjúsági csendeshéten tért meg. Három gyerme-
kük született: Márton (1993), Gábor (1998), Eszter (2010). Anikó
elvégezte a nagykõrösi hittanoktató-képzõt, s kezdetben munka mel-
lett, 2004-tõl fõállásban hittanoktató.
1999-ben 3 hónapra Rákospalota–Óvárosba, majd a pomázi gyüle-
kezetbe került, mint beosztott lelkész. Az újpest-belsõvárosi gyüle-
kezet lelkészévé 2000-ben választották meg. 2003 és 2008 között
egyházmegyei, 2015 óta egyházkerületi bíró. A Biblia Szövetségbe
2010-ben lépett be.

Földvári Tibor – bizottsági póttag
1970. október 13-án született Tápiószõlõsön,
élõ hitû, hattagú család legkisebb gyermeke-
ként. Szülei egyszerû mezõgazdasági munkából
élõ falusi emberek, édesapja segédmunkás volt
a TSz-ben, édesanyja otthon dolgozott, a gye-
rekekkel foglalkozott, és a háztartást vezette.

Hívõ keresztyénként gyermekeiket hitben nevelték, vállalva ennek
nehézségeit is a kommunista rendszer egyházellenessége mellet is.
Szülõfaluja református gyülekezete – ahol édesapja elõbb presbiter,
majd gondnok volt – igazi lelki család lett számára. Lelkipásztoruk,
Sípos Ete Álmos személye és szolgálata nagy hatással volt rá. Isten
különös szeretetének tartja, hogy kisgyermekként ismerhette meg
Megváltóját, s fogadhatta el kegyelmét egy szentmártonkátai gye-
rektáborban, 1977 nyarán.
Testvérei kitûnõ szakmunkások lettek, és õ is szívesen tanult volna
szakmát, de Istennek más terve volt vele. Már az általános iskola
alsós tanulójaként lelkipásztor akart lenni. Az évek múlásával ez a
vágy folyamatosan erõsödött benne, míg végül egyértelmûen
megértette Ura szolgálatba elhívó akaratát.
A budapesti teológia elvégzése után Pasarétre került, ahol fiatal
lelkészként elméletben és gyakorlatban is sokat tanulhatott a gyü-
lekezet lelkipásztoraitól, presbitereitõl, szolgáló tagjaitól.
A Biblia Szövetséghez a megalakulás évében örömmel csatlako-
zott, hiszen azokkal vállalhatott így lelki közösséget, akikkel elõtte
is együtt követték az Urat. A BSz-ben nagyon sok áldást kapott
Istentõl. Mindig megtiszteltetés számára, ha fizikai, vagy lelki szol-
gálatra kérik. 
Élete, szolgálata egyik meghatározó bibliai igéje: „Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk? Aki az õ tulajdon Fiának nem kedvezett,
hanem õt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándékozna vele
együtt mindent minekünk” (Rm 8,31-32).

Dr. Varga Katalin – bizottsági póttag
54 éves, 32 éve jár hitben az Úr Jézus Krisztus-
sal. A Biblia Szövetségbe a 90-es évek közepén
lépett be. A Szövetség munkáját nagyon fontos-
nak tartja, jó ide tartozni.
Könyvtárvezetõként és egyetemi oktatóként
dolgozik Budapesten és Pécsett. Egy fia van,

aki 18 éves lesz a nyáron. 2003-ban fogadta õt örökbe, és egyedül
nevelte fel. Másfél évvel ezelõtt Budapestrõl Dunakeszire költöz-
tek, a gödi gyülekezetbe épültek be.
Egyre erõsödõ meggyõzõdése, hogy bármi történjék is az emberrel,
bármerre forduljon is a sorsa, elõbb-utóbb mindent megért, minden
a helyére kerül, és kiderül, hogy valóban úgy volt a legjobb, ahogy
történt. Persze csak akkor, ha az Isten útján jár, és rá figyel. Boldog
és megelégedett életet élnek az Úrral. 

Kovács István – bizottsági póttag
29 éves. 5 éve keresztyén ember. Szegedrõl
származik, közgazdász végzettsége van, jelen-
leg Budapesten él, itt egy nemzetközi bankban
dolgozik pénzügyi jelentés-elemzõként. 
Szegeden, az Újszegedi Református Gyüleke-
zethez, Budapesten pedig a Pasaréti Református

Gyülekezethez tartozik. Fõ szolgálati területe jelenleg a Pasaréti
Gyülekezet cigánymissziója, egy Nógrád megyei kis faluban tar-
tanak gyermekórákat kétheti rendszerességgel. 

A BSZ FEGYELMI BIZOTTSÁGA 

Isten választott ki,
így szent népe vagy,
vigyázz, hogy mindvégig
üdv útján haladj!

Lehess papi népe
minden nép között,
Istent magasztaló,
üdvbe öltözött!

”
„Szolgáljatok az Úrnak örömmel, 

menjetek eléje vigadozva!” 

Pecznyík Pál

“
ISTEN VÁLASZTOTT KI“
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A Biblia Szövetség Tanácsa 2017-ben rendes ülést kétszer
(január 21-én és március 18-án) és elektronikus egyeztetést is két-
szer tartott:
– áttekintette az ötéves ciklus történéseit és tárgyalta, elkészítette a

következõ idõszak koncepcióját,
– tárgyalt a tisztújítás fontos szempontjairól, személyi kérdésekrõl,
– tárgyalt és határozott a választási szabályzatról,
– tárgyalt és javaslatot készített az Alapszabály módosítási tervérõl,
– tárgyalta a 2016. év gazdálkodási beszámolóját és a 2017. év

költségvetését,
– tárgyalta a küldöttgyûlési programot,
– tárgyalt a tagdíjat nem fizetõkkel szembeni eljárásról, tagdíj-

mentesítésrõl,
– beszámolót hallgatott meg a napi ügyekrõl, többek között tagsá-

gi lemondásról,
– tagfelvételi javaslatot tett.

A Biblia Szövetség Elnöksége a tanácsüléssel egyidejûleg tar-
totta ülését, többször elektronikusan is egyeztetett, és a tanácsi
javaslatokat is figyelembe véve:
– határozott a Választási szabályzat módosításáról, 
– határozott a küldöttgyûlés összehívásáról, annak napirendjérõl,
– határozott a küldöttgyûlés elé beterjesztendõ javaslatokról: 

a gazdálkodási beszámolóról, a költségvetés tervezetérõl, az Alap-
szabály módosítás tervezetérõl, és a tagdíjat nem fizetõk tagsági
jogviszonyának felmondással történõ határozata tervezetérõl,

– elfogadta az elnökségi beszámolót,
– tagfelvételrõl határozott.

Halottaink: V Cseri Kálmán (1939) Budapest,
V Dr. Fekete László (1932) Gödöllõ,
V Ferenczy Józsefné (1927) Szabadszállás,
V Jakus Gáborné (1925) Zalaegerszeg,
V Kathi Antalné (1930) Hajdúböszörmény,
V Kovács János (1946) Debrecen,
V Pocsai Sándor (1922) Békés,
V Pecznyík Pál (1919) Celldömölk,
V Vágó Sándor (1959) Nyírbátor,
V Zila Károlyné (1931) Albertirsa.

Hálás szívvel emlékezünk testvéreink szolgálatára, életére. Köszönjük
az Úrnak, hogy rajtuk keresztül az evangélium örömhírével, a testvéri
kapcsolatok erõsítésével ajándékozta meg hívõ népét. Szeretteik,
gyülekezetük számára a Szentlélek vigasztaló ereje legyen valóságos,
emlékük pedig áldott a Biblia Szövetség tagjai között!

* * *
In memoriam Cseri Kálmán (1939-2017)

Isten magyarországi népe számára szomorú hír, hogy 2017. feb-
ruár 13-án az Úr magához hívta hûséges szolgáját, Cseri Kálmán
nyugalmazott pasaréti református lelkész testvérünket. Kálmán
szoros szolgálati közösségben állt Szövetségünkkel, elkötelezett
tagtársunk és munkatársunk volt.

Már a Biblia Szövetség megalakulása elõtt szolgálati lakásuk volt az
elõkészítõ találkozások egyik helyszíne, ahol Kálmán és Enikõ kedves
vendégszeretete és értékes támogatása segítette a mozgalom hivatalos
szervezetté válását. Az 1985-ben indult bibliaiskola egyik alapító
tanára lett, és több, mint másfél évtizeden keresztül tanított a tõle
megszokott igényességgel és hûséggel. A Pasaréti Református Gyüle-
kezet fogadta be a Szövetség elsõ õszi csendesnapját, ahol Kálmán

testvérünk nemcsak házigazda volt, hanem aktív szolgáló is. Szolgálati
ideje alatt végig támogatta, hogy a templom az õszi csendesnapok
rendszeres helyszíne lehessen. Szolgált csendesnapokon, csendeshe-
teken, a BSz országos programjain. Éveken át a Biblia és Gyülekezet
folyóirat szerkesztõbizottsági tagja és igen értékes cikkek szerzõje. 
A szerkesztõk számára mindig öröm volt Kálmán hibátlan kézirataival
dolgozni! Ahogy betegsége súlyosbodott, egyre kevesebb feladatot
tudott vállalni. A BSz-szel történt utolsó találkozása a 2016. novemberi
csendesnap volt – ismét Pasaréten –, ahol azt kérte, hogy észrevétlen
maradhasson, mivel a kórházból elõzõ nap engedték haza, és óvakod-
ni kellett a fertõzésektõl. Megindító tapasztalat és nagy öröm volt szá-
munkra, hogy ilyen kritikus egészségi állapotban is, szinte az alkalom
végéig, köztünk lehetett. Nagyon sajnáljuk, hogy itt, a földi létben ez
lett az utolsó találkozásunk – mégis sokat mondó, hogy elesett fizikai
állapotában is fontos volt számára az alkalmon való részvétel. Szinte
egyedülálló magatartás ez abban a tekintetben is, hogy nemcsak akkor
jelent meg egy-egy csendesnapon, ha szolgálatra kérték fel! 

Lehetetlen számba venni mindazt, amiben példa lehetett mind 
a hívõ testvérek, mind az Istent keresõk – vagy akár a hitetlenek –
számára. Szolgatársként mindannyiunk elõtt példa marad hûsége,
szerénysége, az Úr iránti alázata, az Ige tisztelete és szeretete, határo-
zottsága, mindenféle világ- és egyházpolitikai kompromisszum
kerülése, felejthetetlen, kedves lénye… Emléke legyen áldott!

/A Biblia Szövetség Tanácsa, Elnöksége és tagsága/
* * *

In memoriam Pecznyík Pál (1919-2017)
„Ne rendezkedjetek be túlságosan itt a földön, hisz, ’nincsen itt

maradandó városunk, hanem a jövendõt keressük!’ (Zsid 13,14).
Isten megváltott gyermeke számára a temetõ nem végsõ nyugvó-
hely, Mennyei Atyánk az Új Jeruzsálembe várja Szent Fia által
megváltott gyermekeit, ahol letöröl az arcukról min-den könnyet,
és örökké való örömben lesz részük az Õ trónja elõtt!” 

Drága Pecznyík Pali bátyánk ezekkel a gondolatokkal biztatta,
bátorította olvasóit, hallgatóit, lelki testvéreit. A Vigaszlevél gyá-
szolóknak c. rövid írása ma is olvasható a világhálón, és sokaknak
szerez általa megnyugvást a nehéz idõkben.

Pali bácsi nem volt a nagy szavak embere, de amit elmondott,
leírt, az valahogy mégis súllyal bírt. A „Lelki harmatcseppek” 
c. önéletrajzi ihletésû kötetében, amely közvetlenül az elmenetele
elõtt jelent meg (elsõ kiadását szinte napok alatt szétkapkodták) írt
soraival emlékezünk a 97 évet betöltött szeretett testvérünkre: 
„A földi élet alkonyán egyre inkább látom, hogy Atyámnak még
mindig célja van velem. Drága kegyelmébõl evangéliumi tartalmú
versek ezreit, a róla szóló bizonyságtételek százait írhattam le eddig.
Csak csodálni tudom, hogy korlátaim ellenére még idõs koromban
is használ engem, és még végezhetem az ige-magvetés áldott szol-
gálatát. Az irodalomtörténészek nyilvánvalóan nem fognak megem-
lékezni rólam, nem leszek ott a klasszikus költõk között, de amit
teszek, nem is ezért teszem. Nem érdekel a világ véleménye, írá-
saimat hozzám hasonló egyszerû embereknek szánom”.

Emléke legyen áldott közöttünk, versei dicsõítsék Mennyei
Atyánkat!

/A Biblia Szövetség Tanácsa, Elnöksége és tagsága/

HÍREK – KÖZLEMÉNYEK

Pecznyík Pál: Jézus él! 

Jézus él! Jöjj, higgy neki! – Üres sírja hirdeti.

Boldog vagy, ha várod Õt, Dicsõ fényben érkezõt.

Kálváriád véget ér, ha veled a Mennybe tér.
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MÁJUS
6. éves országos csendesnap (Bp. Nagyvárad tér)
20. bibliaiskola (Pécel) 
27. bibliaiskolai évzáró (Pécel) 
27. elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)

JÚNIUS
10. családi nap (Pécel)
26-30. konferencia lelkészeknek (Pécel) *
30. tanácsülés (Pécel)

JÚLIUS 
3-7. konferencia pedagógusoknak (?) *
3-7. lelki konferencia (Pécel) *
9-15. kenus tábor (?) *
9-15. kerékpáros tábor fiúknak (Sellye) *
10-15. állami otthonos lányok táborozása (Pécel) *
24-28. angol nyelvi tábor fiataloknak (Pécel) *

AUGUSZTUS
7-13. (30+) fiatal felnõttek tábora (Galyatetõ)
16-20. hitben járó fiatalok tábora/képzése (?) *
27. konferencia Nyíregyházán (ref. templom)

SZEPTEMBER
2. családi nap (Pécel)
9. (30+) fiatal felnõttek találkozója (Pécel)
10. fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
16. bibliaiskola (Pécel)
30. tanácsülés (Pécel)

OKTÓBER
7. csendesnap (Debrecen)
7. (30–) ifjúsági csendesnap (Pécel)
14. reformációi emlékünnep (Pécel)
21. bibliaiskola (Pécel)
24-29. lelki konferencia (Mátraháza) *

NOVEMBER
4. õszi körzeti konferencia (Miskolc, Egyh.k. Székh.)
11. õszi körzeti konferencia (Bp.–Torockó téri ref.

templom)
12. fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
13-18. konferencia orvosoknak (Mátraháza) *
13-18. lelki konferencia (Berekfürdõ) *
18. bibliaiskola (Pécel)
25. tanácsülés (Pécel)

DECEMBER
9. bibliaiskola (Pécel)
31. szilveszteri program 15-30 éves fiataloknak (Pécel)

A meghirdetett elõadások, konferenciák nyitottak, azokon bárki
(életkorának, nemének, hitbeli elkötelezettségének vagy családi
állapotának megfelelõen) részt vehet. Programjainkat a protes-
táns keresztyén hitvallások és a keresztyén etikai rend szelle-
mében szervezzük és tartjuk. 
Azokat a szervezett alkalmakat * módon megjelöltük, ahová
csak elõzetes jelentkezés alapján fogadunk résztvevõket. 
Akkor érvényes a jelentkezés, ha a részvételi szándékot írásban
(név, lakcím, életkor) a kért jelentkezési helyen bejelenti, és azt a
megjelölt összegû jelentkezési elõleg megfizetésével megerõsíti. 
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részletes tudnivalót a program
kezdete elõtt 1-2 héttel elküldjük. Jelentkezési elõleget nem tudunk
visszafizetni! Az esetleges programváltozás esetén a jelentke-
zetteket írásban értesítjük, részükre az elõleget visszafizetjük. 
A többnapos programok a részvételi díj, általában a szállás-
tisztálkodás, napi háromszori étkezés (egyszer meleg étel), az
elõadásokon, szemináriumokon való részvétel költségét tartal-
mazza. Az utazás, az esetleges egyéb helyben fogyasztás költ-
ségét (üdítõ, telefon) külön kell megfizetni. A résztvevõk
Bibliát, jegyzetfüzetet hozzanak! 
A péceli programhelyek megjelölés a Biblia Szövetség Egye-
sület székházára vonatkozik. A résztvevõket 2-3 ágyas szobák-
ban nemenként, illetve a házaspárokat együtt helyezzük el. 
A péceli programokra – szállás igénybevételéhez – ágynemût
kell hozni! Aki ágynemûvel nem rendelkezik, 500,- Ft mosatási
díjat fizet. 
Jelentkezési elõleg: program-nap x 1.000,- Ft/személy. Befi-
zethetõ a BSz pénztárába, átutalással az OTP Bank 11742331-
20002279 számlára, a Biblia Szövetség Egyesület sárga csekk-
jén, vagy rózsaszínû postai utalványon. Mindig közölni kell 
a befizetés célját! 

*
I. BIBLIAISKOLA PÉCELEN A 2016/17. tanév programja
honlapunkon megtalálható, a 2017/18-as tanévrõl a tájékoztatót
folyóiratunkban olvashatják.

*

A Biblia Szövetség Egyesület éves programja (tervezet)
(központi szervezésben – a körzetek szervezte program nélkül)

– 2017. május–december –
Jelmagyarázat:

* – részvétel csak elõzetes jelentkezés visszaigazolása után

Bp. Nagyvárad tér – Nagyvárad téri református templom

? – pontosítás a Biblia és Gyül. folyóirat 2017. évi húsvéti számában

A közölt program elõzetes terv, ezért a változás objektív vagy szubjektív okokból lehetséges, 
de errõl folyamatosan tájékozódhat a Biblia és Gyülekezet c. folyóiratból, illetve a www.bibliaszov.hu honlapról. 

– Biblia Szövetség Egyesület, H–2119 Pécel, Kálvin tér 2/B; Tel./fax: (36) 06-28/452-334; drótposta: bsz@bibliaszov.hu –

A Biblia Szövetség Egyesület programjait az evangélium és 
a keresztyén etikai normák szerint szervezi és rendezi.

Cél a szabadidõ hasznos és pihentetõ eltöltése és az ismerkedés
lehetõsége mellett az evangélium üzenetének közvetítése, 

a keresztyén tanítás átadása, valamint a közösségi szemlélet
erõsítése és gyakorlása.

A szervezõk a résztvevõktõl kérik és elvárják a cél teljesülésének
támogatását. Aki a közösségi szabályokat megsérti, 

az önmagát zárja ki a programokon való részvételbõl.

TUDNIVALÓ A BIBLIA SZÖVETSÉG
EGYESÜLET (BSz) 2017. ÉVI

PROGRAMJAIRÓL
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II. IFJÚSÁGI VAKÁCIÓ 
A) Hitben járó fiatalok tábora/képzése (16. életévtõl): 

aug. 16-20., (Erdély), költség: 25.000,- Ft/személy.
B) Kenus tábor fiataloknak: júl. 9-15. (Maros folyó), költség

20.000,- Ft/személy
C) Kerékpáros tábor fiúknak: júl. 9-15. (Sellye), költség:

22.000,- Ft/személy, kerékpárt hozni kell!
D) Angol nyelvi tábor fiataloknak (14 éves kortól): júl. 24-28.

(Pécel), költség: 15.000,- Ft/személy.
Jelentkezni az (A – D) ifjúsági vakációra a Biblia Szövetség
Egyesület címén (lásd lent!), 5.000,- jelentkezési elõleg egyide-
jû befizetésével lehet. B) feltétele az úszni tudás, C) feltétele 
a kerékpár megléte és használatának ismerete, D) feltétele leg-
alább alapfokú angol nyelvtudás 
E) Állami otthonos vagy nehéz családi körülmények között

élõ lányoknak: júl. 10-15. (Pécel) A tábor költségeihez
adományokat kérünk és hálásan fogadunk! 

*
III. KONFERENCIÁK FELNÕTTEKNEK 

F) Lelkigondozói hét Berekfürdõn (Megbékélés Háza),
– nov. 13-18. vezeti: Zila Péter, költség: 29.000,- Ft/személy

G) Konferencia lelkészeknek: jún. 26-30. (Pécel), vezeti: 
Sipos Ete Zoltán, költség 17.000,- Ft/személy, BSz tagok-
nak 15.000,- Ft/személy 

H) Pedagógus konferencia: júl. 3-7. (Gyula), vezeti: Dr. Viczián
Miklós, költség: 22.000,- Ft/személy

I) Konferencia orvosoknak: nov. 13-18. (Mátraháza) vezeti:
Dr. Makrai Tibor és Dr. Erdélyi Judit, költség egyeztetés alatt

J) Konferencia lelki programmal 
– júl. 3-7. (Pécel) vezeti: Benedek Csilla, költség: 17.000,-
Ft/személy, BSz tagoknak 15.000,- Ft/személy 

– okt. 24-29. (Mátraháza), költség: kialakítás alatt
Az F) – J) programokra jelentkezni a Biblia Szövetség
Egyesület címén lehet (ld. lent!), 5.000,- Ft/személy elõleg
befizetésével.

*
A meghirdetett programokra mindenkit (a közölt feltételek

szerint) szeretettel várunk. Érdeklõdni munkanapokon, hiva-
tali idõben a (06) 28/452-334/113 (Benedek Csilla) 

telefonon, faxon; drótpostán: bsz@bibliaszov.hu, vagy a
Biblia Szövetség Egyesület, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B
postacímen lehet. A változtatás lehetõségét fenntartjuk.

*
A közöltek tájékoztató jellegûek, 

meghirdetésük kifejezi 
a Biblia Szövetség Egyesület szándékát 

a programok megszervezésére. 
*

KENUS TÁBOR 2017-BEN IS!
Vándortúra a Maroson, indulás Erdélybõl

2017. 07. 09-15.

Utazás közös szervezésben oda-vissza vasúton, 
vagy egyénileg.

Fontos feltétel: úszni tudás, 16-30 éves életkor,
érvényes személyi igazolvány, 

a természet szeretete, 
a foglalás biztosításához 5.000,- Ft elõleg
Költségek: 20.000,- Ft + utazási költség

Bõvebb infó: május végétõl a www.bibliaszov.hu 
és Facebook, telefon: +36203442397 és 

bsz@bibliaszov.hu 
Jelentkezés telefonon vagy drótpostán.
Részvételedre feltétlenül számítunk!

BICIKLIS TÁBOR 13–16 ÉVES FIÚKNAK!
Kerekezés Baranyában, Sellyén és környékén, 20–60 km napi túrával, szállás vendégházban

2017. 07. 09-15.
Utazás Bp.-rõl csoportosan vonattal, vagy egyénileg.

Fontos feltétel: 22.000,- Ft részvételi + utazási költség, 
a foglalás biztosításához 5.000,- Ft elõleg. Aktívan használt, jó állapotú, saját bicikli; legyen átnézve (váltó, 

fék, külsõ, tartalék belsõ), ne ott derüljenek ki a problémák!
Bõvebb infó: május végétõl a www.bibliaszov.hu és Facebook, 

telefon hivatali idõben: 06284522334 és bsz@bibliaszov.hu
Jelentkezés telefonon vagy drótpostán.

Csodaszép táj, baráti légkör, klassz programok – ne maradj le ezekrõl!

PEDAGÓGUS KONFERENCIA
GYULÁN

2017. 07. 03-07.
Aktív vagy nyugdíjas pedagógusoknak, vagy erre a

pályára készülõknek, de minden, a témák iránt 
érdeklõdõ és egy történelmi város szépségeit,
érdekességeit szívesen megismerõ számára is.
Reggel és este igemagyarázat, bizonyságtétel, 

délelõtt és délután aktuális keresztyén világnézeti
kérdéseket érintõ tematikus elõadás, annak közös

megbeszélése. Ebben az évben kiemelt helyen 
a reformáció gondolatköre.

Szállás egy új építésû középiskolai kollégium 
2-3 ágyas, fürdõszobás szobáiban, háromszori 

étkezéssel, sok-sok szabadidõvel (vár, Várfürdõ,
Százéves cukrászda és egy délután nagyszalontai

Arany János emlékek…)
Fontos feltétel: 22.000,- Ft részvételi + utazási ktg., 

a foglalás biztosításához 5.000,- Ft elõleg.
Bõvebb infó: május végétõl a www.bibliaszov.hu és
Facebook, telefon hivatali idõben: 06284522334 és

bsz@bibliaszov.hu
Jelentkezés telefonon vagy drótpostán.
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REFORMÁCIÓ 500
Hálaadó alkalomra hívjuk a hívõ embereket, 

így a BSz tagjait is

2017. október 14.
Helyszín: Pécel, BSz székház és 

ref. gyülekezeti ház

Részletek késõbb!

A hálaadó alkalomra 
Alföldy-Boruss Csilla vezetésével 

egy vegyes kórus is készül.
Aki szívesen részt vesz a közös éneklésben, vagy

hangszeres kíséretben, jelentkezzék:
– telefonon: 0628452334, vagy
– drótpostán: bsz@bibliaszov.hu

ZENGJEN HÁLAÉNEK!

Több éves próbaüzem után megjelent a BSz 
Zengjen hálaének! címû énekgyûjteménye.

Részletek: 0628452334 vagy bsz@bibliaszov.hu

LELKI KONFERENCIA PÉCELEN!
2017. 07. 03-07.

Azoknak, akik már ismerik az Urat és még szorosabb kapcsolatra törekszenek vele és az õ népével, 
és azoknak, akiket érdekel Jézus Krisztus személye, tanítása, és az örök élet lehetõsége.

Délelõtt elõadás, majd annak közös megbeszélése a tévelygésrõl (Gal 6,7), a tévelygõ Izraelrõl (1Sám 5.), 
az elhitetett prófétáról (1Kir 13.), az engedetlen prófétáról (Jónás) és a hamis lélekrõl (Csel 16.), 

délután bizonyságtételek, este, az áhítaton Isten Fiáról, Jézus Krisztusról igemagyarázat.
Szállás a BSz 2-3 ágyas szobáiban, háromszori étkezéssel, sok-sok szabadidõvel

Fontos feltétel: 17.000,- Ft/személy, BSz tagoknak 15.000,- Ft/személy részvételi költség, 
a foglalás biztosításához 5.000,- Ft elõleg. A bejáróknak térítésmentes, adományt tõlük is elfogadunk.

Bõvebb infó: május végétõl a www.bibliaszov.hu és Facebook, 
telefon hivatali idõben: 06284522334 és bsz@bibliaszov.hu

Jelentkezés telefonon vagy drótpostán.
Várjuk az érdeklõdõket, a Pécelrõl bejárókat is!

FIATALOK KÖZÖTT SZOLGÁLÓK TÁBORA, KÉPZÉSE ERDÉLYBEN!
SZTÁNA, 2017. 08. 16-20.

Azoknak, akik a BSz-ben önkéntesként, vagy gyülekezetben szolgálnak és azoknak is, akik szívesen 
bekapcsolódnának ilyen munkába, vagy keresik szolgálati helyüket. Mindaazoknak, akik számára fontos 

a testvéri kapcsolat építése, erõsítése is. Nem feltétel a BSz-szel való szoros kapcsolat vagy tagság.
Reggel csoportokban a napi igetanulmányozás, délelõtt izgalmas elõadások, annak közös megbeszélésével, 

este áhítat, több délután pedig ismerkedés a gyönyörû erdélyi tájjal. 
Szállás vendégházakban, napi háromszori étkezéssel. 

Utazás közösen, bérelt autóbusszal, péceli indulással, érkezéssel, az útvonalon csatlakozási lehetõséggel. 
Fontos feltétel: személyes kapcsolat Jézussal, érvényes személyi igazolvány vagy útlevél, 

25.000,- Ft részvételi ktg., a BSz-ben szolgálóknak kedvezmény, a foglalás biztosításához 5.000,- Ft elõleg. 
A részvételi költség az utazást, szállást és háromszori étkezést tartalmazza.

Bõvebb infó: május végétõl a www.bibliaszov.hu és Facebook, 
telefon hivatali idõben: 06284522334 és bsz@bibliaszov.hu

Jelentkezés telefonon vagy drótpostán.
Szeretettel várunk minden érdeklõdõt!
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SOLI DEO GLÓRIA!
A Biblia Szövetség Elnöksége hálásan köszöni 

a 2012–17. közötti ciklus tisztségviselõinek áldozatos, önkéntes egyesületi munkáját, Isten áldását kéri életükre!
Külön is hálás azoknak a szolgálatáért, akik már nem, mint tisztségviselõk vesznek részt a BSz munkájában:
Pintér Elemér volt vezetõ tanácstagnak, Szabó László volt tanácstagnak, Varga Róbert volt tanácstagnak, 

Ágoston Géza volt tanácsi póttagnak, Kéri Tamás volt tanácsi póttagnak, 
Székessyné Varga Judit volt felügyelõ bizottsági tagnak, elnökhelyettesnek, 

Pap Lászlóné volt fegyelmi bizottsági tagnak, Kiss László volt fegyelmi bizottsági tagnak.
Kérjük õket, hogy karizmájukkal, tudásukkal segítsék továbbra is a közös munkát, 

tartsák meg és erõsítsék a testvéri kapcsolatot!


