
BIBLIA ÉS
GYÜLEKEZET

2019. április A Biblia Szövetség Egyesület folyóirata XXXI. évfolyam 1. szám

Ára: 350,- Ft

„Menjetek be kapuin hálaadással, 
udvaraiba dicséretekkel! 

Adjatok hálát neki, áldjátok nevét!
Mert jó az Úr, örökké megmarad kegyelme,

és hűsége nemzedékről nemzedékre.“ (Zsoltárok könyve 100,4-5)

Áldott húsvéti ünnepet kívánunk!



BSz szilveszteri pillanatok:
– 30 év felettiek (1-2-3)

– 30 év alattiak (4-5-6-7)
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„Olyan gyüle ke ze tekre van szükség, amelyeknek tagjai – éljenek, dolgozzanak bár hol a világban –
arra törekszenek, hogy Jézusról és a kereszt evangéliu má ról bizonyságot tegyenek, szóval és

életvitelükkel is.”
Sipos Ete Zoltán / Szeged

BIBLIKuS GYÜLEKEZETEKrE
vAn SZÜKSÉG!

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

„Jézus ezernyi szállal kötődött Jeruzsálemhez: ide vitték el szülei bemutatni a gyermek Jézust, itt
hangzottak el Simeon és Anna próféciái arról, hogy ő a megígért Messiás... Ide kötődik az elítéltetése,

kereszthalála, a nagy engesztelő áldozat bemutatása Izráel és minden ember bűnéért. 
Itt temettetett el és itt támadt fel.” 

Margit István / Pécel

jEruZSÁLEm EGYKOr ÉS mA

„Isten rendkívüli korokban, rendkívüli eszközöket használ, és ez igaz a jeruzsá lemi esemé nyek re is.
De, amikor Isten Lelkének munkája és 

a történelem is visszatér „a normális kerékvá gásba”, akkor ezt észre kell vennünk.”
Sipos Ajtony Levente / Soltvadkert

A jEruZSÁLEmI GYÜLEKEZET
SZÜLETÉSE: 

pArAdIGmA vAGY unIKum?

A jEruZSÁLEmI EGYhÁZ hITE

„Ha nem veszünk részt a gyülekezet életében, 
istentiszteletein, akkor a hitünk, az Úrral való kapcsolatunk is gyengül.” 

Földvári Tibor / Budapest
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A jEruZSÁLEmI EGYhÁZ
SZErETETKöZöSSÉGE 

„Krisztust követni akaró, az Úr Jézust szerető közösség volt. Krisztus iránti 
szeretetük és hűségük jelentette azt az alapot, amire épülhetett 

a gyülekezet szeretetközössége.” 
Dr. Viczián Miklós / Budapest

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A jEruZSÁLEmI EGYhÁZ SZEnTSÉGE
„A helyi egyház ma is azért külön leges jelentőségű közösség, mert 

a szent Isten is részese annak. Az egyházban ezért ma sem csupán emberi tényezőkkel, szociológiai, 
pszichológiai vagy pénzügyi-gazdasági elvekkel és szabályokkal van dolgunk, hanem a személyes Is-

tennel, akit nem lehet becsapni, aki átlát a képmutatáson, megjátszott vallásosságon, 
minden hamis eskün, ígéreten.”

Dr. Cs. Nagy János / Pécel

A jEruZSÁLEmI EGYhÁZ
SZEnvEdÉSE 

„A szenvedés próbatételébe beleengedett, belehelyezett gyülekezet nem adta át magát az önsajnálat-
nak, nem önmaga mártíriuma körül 

forgott. Gyümölcsöző volt ez az új helyzet abban a tekintetben, hogy 
az egyéni, de még inkább a közösségi imaéletük hatalmasan elmélyült.”

Kovács-Hajdu Albert / Budapest

A jEruZSÁLEmI EGYhÁZ
növEKEdÉSE

„Milyen nagyszerű csapat vitte az evangé li umot a korinthusiaknak! 
A növekedést azonban sem Pál, sem Apollós nem tudta elérni, mert a növekedést Isten adta.” 

Vásárhelyi Bálint Márk / Pécel
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A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

A cikk részletes tartalmát megismerheti a nyomtatott folyóiratból.

Én nEm AKArTAm, 
dE AZ Úr AKArTA (BIZOnYSÁGTÉTEL)

Nyirő Ottó / Ajka

ErdÉLYBEn 
(AZ ÉBrEdÉSTörTÉnETI SOrOZAT FOLYTATÁSA)

Asztalos Zoltán / Hajdúszoboszló

hÍrEK – KöZLEmÉnYEK

hArmInC ÉvES A BIBLIA SZövETSÉG
Egyesületünk 1989. május 1-én 150 taggal szerveződött meg, a megalakulást a bíróság rövidesen nyilvántartásba vette,

attól kezdve önálló jogi személyként szolgálhatta Jézus Krisztus földön munkálkodó gyülekezetét.

A harmincadik „születésnapot” 2019. szeptember 21-én szombaton szeretnénk hálaadó nappal ünnepelni Pécelen, 
az egyesületi székházban.

A részletes programon dolgozunk, arról megfelelő időben minden egyesületi tagot tájékoztatunk, 
honlapunkon (www.bibliaszov.hu) megjelentetjük, a következő lapszámban is közzétesszük.

A Biblia Szövetség tagjait, a szolgálatunkat nem tagként is aktívan támogatókat, de minden érdeklődőt is 
szeretettel várunk majd hálaadó napunkra!

Kérjük, már most jegyezzék fel a naptárba a dátumot:
BSZ 30, 2019. szeptember 21.
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KöZLEmÉnY
TAGSÁGI jOGvISZOnY EGYESÜLET ÁLTALI FELmOndÁSÁróL

„A Biblia Szövetség Egyesület küldöttgyűlése az Alapszabály 8.§ (2) bekezdés alapján annak 
a Biblia Szövetség egyesületi tagnak, akinek alapszabály szerinti mentessége nincs, illetve mentesítést

nem kapott, és 2019. március 31-ig a 2018. évre a 2400 Ft tagdíjat nem fizette meg, 
tagsági jogviszonyát 30 napos határidővel felmondja. A felmondást a küldöttgyűlést követő 

10 munkanapon belül minden érintett személynek írásban meg kell küldeni, a 30 napos felmondás 
a kézhezvétel időpontját követő naptól kezdődik, a 31. napon tagsági jogviszonya megszűnik. 

Az a tag, aki a 30. napig tagsági díját az egyesülethez beérkező módon törleszti, 
a tagsági jogviszonyát megtartja, jogviszonya nem szűnik meg. 

A határozat alapján – személyi beazonosíthatóság nélküli értesítésként – a tagdíjfizetéssel elmaradt 
tag jogviszonyának egyesület általi felmondását az egyesületi honlapon és a Biblia és Gyülekezet 

folyóiratban meg kell jelentetni. Arra a tagra tekintettel, akinek írásos elérhetőségét a neki felróható 
magatartás miatt az Egyesület nem ismeri, ezt a megjelentetést írásbeli értesítésnek kell tekinteni, 

a felmondási határidőt az értesítés megjelenési időpontjától kell számítani.”
*

Tájékoztató a küldöttgyűlési határozathoz:
Mentességet élveznek a 80. életévüket 2018. december 31-ig betöltött BSz tagok, mentesítést 

– kérésükre – kaptak a nehéz gazdasági helyzetben vagy egészségi állapotban élő testvéreink. 
A Kárpátalján élő tagjaink a 2018. évre mentességet kaptak.

BIBLIA SZövETSÉG EGYESÜLET
2018. év gazdálkodásának mérlege

MÉRLEG (ezer Ft-ban) (előző év) (tárgyév)
A. Befektetett eszközök 62040 59944
II. Tárgyi eszközök 62040 59944
Forgóeszközök 66006 60133
III. Követelések 0 0
IV. Pénzeszközök 66006 60133
C. Aktív időbeli elhatárolások 196 425
Eszközök összesen 128242 120502

D. Saját tőke 127550 119223
II. Tőkeváltozás/eredmény 137838 127550
V. Tárgyévi eredm. alaptev.-ből -10914 -8327
VI. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-ből 626 0
F. Kötelezettségek 0 313
III. Rövid lejár. kötelezettségek 0 313
G. Passzív időbeli elhatárolás 692 966
Források összesen: 128242 120502
A teljes egyszerűsített beszámoló és közhasznúsági melléklete 
a www.bibliaszov.hu honlapon található.

GEnEZIS KOnFErEnCIA 2019.
Pécelen, a Biblia Szövetség székházában 

(Kálvin tér 2/B)
2019. május 11-én, 10 órától

A konferenciára külföldi és magyar előadók érdekes
témákkal készülnek, és a hallgatóknak lehetősége lesz
kérdéseket megfogalmazni, amire a helyszínen választ

kaphatnak. 
A konferencia vezetőelőadója: helmut Welke, 

aki Németországból érkezik. 
Az ebédszünetben a résztvevők szerény vendéglátásban

részesülnek.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

A részletes programról a Biblia Szövetség honlapján
(www.bibliaszov.hu) tájékozódhat.

ÉBrEdj FEL, AKI ALSZOL!

Szeretettel hívjuk a Biblia Szövetség tagjait és az
érdeklődőket a Biblia Szövetség körzeti csendesnapjára

mÁTÉSZALKÁrA,
a Kertvárosi Református templomba.

A csendesnap 2019. április 27-én 10.00 órakor kezdődik,
ebédszünetben minden résztvevőt vendégül látnak.

PROGRAM
– Akik halottak a vétkeik és bűneik miatt (Ef 2,1-3)
– Akiket az irgalomban gazdag Isten Krisztusban

megelevenített (Ef 2,4-9)
– Ébredj fel, aki alszol, támadj fel a halálból! (Ef 5,11-14)

EBÉDSZÜNET
– Felébredhettem – személyes bizonyságtételek

– Kelet-magyarországi ébredéstörténet – előadás
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Lelki ajándékok – a Szentlélek tüze
1Kor 12-13.

mEGhÍvó
a Biblia Szövetség csendesnapjára

2019. május 1-én 10.00 órától
Budapest, békásmegyeri református templom

PROGRAM

1) kezdő áhítat: A Szentlélek és a Szentírás

2) felvezető előadás: A lelki ajándékok

3) beszélgetés két csoportban a lelki ajándékokról

EBÉDSZÜNET

4) igeszolgálat: A kegyelmi ajándékok használati utasítása a szeretet

5) záróáhítat: Gerjeszd fel! – 2Tim 1,6-11

A Biblia Szövetség tagjait, de minden érdeklődőt, így a fiatalokat is szeretettel várjuk!
A templom megközelíthető a Bp. Batthyány térről Szentendrére vagy Békásmegyerre induló 

HÉV-vel Békásmegyer állomásig utazva, onnan kb. 200 m-es gyalogos sétával; 
illetve személygépkocsival. Parkolási lehetőség a templom körzetében.

nŐI CSEndESnApOK 
(2019. április – május)
mit várjunk?

A hívő nők jövőképe

április 27. Tétlen várakozás? Boldog ember, akit a vissza -
érkező Krisztus munkában talál (Mt 24,46) 

május 25. Félelem nélküli várakozás Akik várjátok
Krisztust, ne féljetek! (Lk 21,28-31)

A meghirdetett napokon 10.00 és 15.00 óra közötti 
programra várjuk a hölgyeket. A női csendesnapok

menete: áhítat, előadás, csoportos beszélgetés, éneklés,
imaközösség, a szünetekben kötetlen beszélgetések, 

ismerkedés az ország különböző tájairól 
érkezett résztvevőkkel. 

Előzetes bejelentkezés nem szükséges, szendvicsről 
mindenki maga gondoskodik, teát kapunk.

Az április és május alkalom helyszíne: Budapest, V. ker.
Hold u. 18-20., a Németajkú Református Egyházközség

temploma (megközelíthető a 2-es Metróval 
a Kossuth L. téri megállóig utazva, majd onnan 
a Báthory utca – Hold utca útvonalon sétával)

ISTEn mIndEnT mEGAdOTT
Szeretettel hívjuk a Biblia Szövetség tagjait és az

érdeklődőket a Biblia Szövetség körzeti csendesnapjára
nYÉKLÁdhÁZÁrA, a nyéki református templomba.

A csendesnap 2019. június 29-én 10 órakor kezdődik,
ebédszünetben minden résztvevőt vendégül látnak.

PROGRAM: 
– Isten, aki egyszülött Fiát adta (Rm 8,32) 

– Adott Isten választási lehetőséget – válaszd az életet!
(5Móz 30,19) 

EBÉDSZÜNET
– választhattam az életet… – személyes bizonyságtétel

– Ezért, hálából adjátok oda testeteket égő, szent, 
Istennek tetsző áldozatul (Rm 12,1)

CSALÁdI nAp pÉCELEn (Kálvin tér 2/B)
2019. június 8-án, 10 órától

A délelőtt folyamán a felnőttek előadást hallgathatnak
megbeszéléssel 

– előadó: dr. Tolnay Lajos és felesége, Márti –, 
a gyerekeknek-fiataloknak korosztályonként szer vezett
programot biztosítunk. A közös ebédet követően közös

játékra és kötetlen időtöltésre lesz lehetőség. 



30 év alatti fiatalok csendesnapja 
pécelen, 2019. március

Előadás nőknek, Budapest, nagyvárad
téri ref. gyülekezeti terem (2019. január)

A csoportkép a vezetők és szolgálók konferenciája egyik szünetében készült



A Biblia és Gyülekezet című folyóiratra a 11742331-20003610 számlaszámon vagy postai utalványon lehet előfizetni 
Előfizetési díj 2019-ben: belföldre: 2.500,- Ft/év; (10 pld. felett 2.200,- Ft/pld.); külföldre: – európai országokba 4.800,- Ft/év;  

– egyéb országokba 5.900,- Ft/év. Az előfizetés nélküli árus példány ára 350,- Ft. A folyóirat megjelenik negyedévenként. 
A Biblia és Gyülekezet szerkesztősége és kiadóhivatala a Biblia Szövetség Egyesület címén 

Kiadja a Biblia Szövetség Egyesület megbízásából az Ébredés Alapítvány, felelős kiadó: Szabó László 
* * * 

Biblia Szövetség Egyesület címe: H-2119 Pécel, Kálvin tér 2/B  Telefon/fax: 06 (28) 452-334  Internet: www.bibliaszov.hu  E-mail: bsz@bibliaszov.hu
felelős szerkesztő: Sipos Ajtony Levente; szerkesztő: dr. Mikolicz Gyula;  szerkesztőbizottság: Alföldy-Boruss Dezső, dr. Cs. Nagy János, Margit István, 

dr. Mikolicz Gyula, Sipos Ajtony Levente, Sipos Ete Zoltán;  tördelés: Horváth Mária
Címlap fotó: Az erdélyi Körösfő ref. templomkert bejárata, a BSz ifiszolgálók 2017 nyarán megcsodálhatták a gyönyörű építményt

Fotók: Horváth Mária, Kovács Zsuzsanna, dr. Mikolicz Gyula, Pistai László, Stefán Csaba, Váraljai János, dr. Viczián Miklós és még sokan mások
–  Kéziratokat nem őrzünk meg, és nem küldünk vissza! 

Nyomtatás: Prime Rate Kft. 1044 Bp., Megyeri út 53.  –  HU-ISSN 0866-2932 (nyomtatott) – ISSN 2064-0269 (online)

pillanatképek a Biblia Szövetség 
2019. évi (pécel, április 6.)

küldöttgyűléséről


