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Ifjúsági vakáció 10-13 éveseknek
Tolna megyei Lengyel község közelében lévõ
Annafürdõn

június 28 (szombat) – július 3 (csütörtök)
A Tolnai-hegyhát déli részén, gyönyörû környezetben,
több száz éves fák árnyékában található az üdülõhely. A
Gyulaji Erdészet gondozásában lévõ kulcsos- és vadászházak szolgálnak szálláshelyként és a kötött programok
befogadójaként. A közeli erdei tisztások és tó, az azt
tápláló Anna forrás, a nagyvadak bemutatását szolgáló
vadaspark igazi élményt nyújt a gyermekeknek.
A lelki programokkal, a bibliai tanítás segítségével az
evangélium üzenetét; a környezettel, a kirándulásokkal a
természet szeretetét közvetítenénk a gyermekek felé, s
mindemellett még életre szóló barátságokat is köthetnek.
Utazás: egyénileg, vagy szervezetten
Szállás: külön a fiúk és a lányok, téglaépületekben;
tisztálkodás, zuhanyozás lehetõségével.
Étkezés: naponta háromszor, fõétkezés a negyedórás
gyalogsétával elérhetõ szakiskola éttermében.
Folyamatos felügyelettel szervezett programok: áhítatok,
beszélgetések, közös éneklés, kézmûves foglalkozás,
kirándulások, labdajátékok...
Táborvezetõ: Papp Tibor;
programvezetõk: Budai Judit, Horváth Mária,
Kézér Karolina, Tarsoly László és Zila János
Költség: 15.000 Ft, az utazás díja és esetleges
zsebpénz nélkül
A résztvevõk a program indulása elõtti héten a részletekrõl tájékoztatást kapnak. A csoportosan utazóknak
a találkozási és búcsúzó hely valamelyik
fõvárosi pályaudvar lesz.

Ifjúsági vakáció 13 életév feletti
lányoknak
Tolna megyei Lengyel község közelében lévõ
Annafürdõn

június 28 (szombat) – július 3 (csütörtök)
A Tolnai-hegyhát déli részén, gyönyörû környezetben,
több száz éves fák árnyékában található az üdülõhely.
A Gyulaji Erdészet gondozásában lévõ kulcsos- és
vadászházak szolgálnak szálláshelyként, és a kötött
programok befogadójaként. A közeli erdei tisztások és
tó, az azt tápláló Anna forrás, a nagyvadak bemutatását
szolgáló vadaspark igazi élményt nyújt a lányoknak.
Bár bizonyos programok közösek a fiatalabb
korosztályéval, a lelki tartalmú elfoglaltságok,
a szabadidõs tevékenység egy része mégis a fiatal
hölgyek igényéhez kapcsolódik.
Szállás téglaépületben; tisztálkodás, zuhanyozás
lehetõségével.
Étkezés: naponta háromszor, fõétkezés a negyedórás
gyalogsétával elérhetõ szakiskola éttermében.
Vezetõ: Szász Lídia Dóra,
programvezetõ segítõje Tóth Györgyi.
Költség: 15.000 Ft, az utazás díja és esetleges
zsebpénz nélkül
A résztvevõk a program indulása elõtti héten a részletekrõl tájékoztatást kapnak. A csoportosan utazóknak
a találkozási és búcsúzó hely valamelyik
fõvárosi pályaudvar lesz.

Fiataloknak
Kerékpáros tábor 13 életév feletti fiúknak (~ 20 évesig)
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Beregsurány és Tarpa közötti parkban lévõ lovas tanyán

július 6 (vasárnap) – 12 (szombat)
A beregi táj szépsége, csendje, a fürdõzésre is alkalmas közeli Tisza folyó, a táborhely kényelme, hatalmas
területe, a foci, lovaglás lehetõsége alkalmas a kikapcsolódásra, ismerkedésre.
A meredek emelkedõk hiánya, az elviselhetõ közúti forgalom pedig megfelelõ terep ahhoz, hogy több tíz km-t is
megtegyenek két-keréken egy-egy látványosság megtekintésekor, fürdõzés elõtt vagy után.
Szállás: kõépületben, sátorban, kulturált tisztálkodás lehetõségével
Étkezés naponta többször, legalább egyszer meleg étel.
Szükséges feltétel a jókedv és kerékpározni tudás; kerékpár, láthatósági mellény megléte elõny.
A táborhely megközelíthetõ egyénileg vagy szervezetten. A kerékpár szállításában Pécel – táborhely – Pécel, vagy
Vásárosnamény vasútállomás – táborhely – vasútállomás között segítünk.
A tábor vezetõje Macsári István, segítõi: ifj. Mikolicz Gyula, Szabó Tamás, Zila Gábor
Költség: 12.000 Ft, az utazás díja és esetleges zsebpénz nélkül.
A résztvevõk a program indulása elõtti héten a részletekrõl tájékoztatást kapnak. Csoportosan utazóknak
a találkozási hely a Bp. Nyugati pályaudvar, illetve a Nyíregyháza felé közlekedõ gyorsvonat megállóhelye.
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Kenus tábor fiataloknak
Csillagtúra a Szigetközben

július 5 (szombat) – 12 (szombat)
A csillagtúra a kenusok nyelvén azt jelenti, hogy adott
táborhelytõl kiindulva s oda visszaérkezve barangolják
be a szigetközi Duna-ágakat, gyönyörködve a természeti szépségekben, a csendben; néha kényszerbõl
vagy kedvtelésbõl megmártózva a kellemes
hõmérsékletû vízben. A lelki többletet az áhítatok,
csoportos beszélgetések és a megkötendõ vagy
feléledõ, erõsödõ barátságok adják.
Szállás saját sátorban, kempingben.
Étkezés: vacsorára meleg étel, reggeli a táborhelyen,
ebéd a kenuban.
Tábort vezeti: Dr. Nagy Ákos (lelki program),
Prikler György (szakmai program),
segítõk: Latinovits Ágota és Szabó Kristóf.
Jelentkezési feltétel: megfelelõ úszási ismeret és legalább
16. életév betöltése (ez alatt csak szülõi felügyelettel).
Költségek: 15.000 Ft, ami tartalmazza a szálláshely
díját, a kenuk és az egyszeri meleg étel költségét
(utazás és esetleges zsebpénz nélkül).
A résztvevõk a program indulása elõtti héten a részletekrõl tájékoztatást kapnak. Utazás egyénileg, de
útvonal-tervet felkínálunk mindenkinek.

Állami otthonos és
nehéz családi körülmények
között élõ lányok tábora
Pécel

július 21-26.
Olyan 6-12 éves gyermekek részére,
akik állami gondoskodásban vagy
nehéz családi körülmények között élnek.
Szeretõ gondoskodás, jól szervezett programok,
mindez isteni szeretettel körbebástyázva.
A részvétel költségeit a Biblia Szövetség fedezi
– támogatást örömmel elfogadunk!
A tábort vezeti: Gáspár Andrea,
szolgatársak: Dobos Zsuzsa, Nagy Anita és
dr. Nemes Judit

Fiataloknak

Hitmélyítõ konferencia fiataloknak
Pécelen, a Biblia Szövetség székházában

augusztus 10 (vasárnap) – 15 (péntek)
A konferencia jellegének megfelelõen várjuk olyan
16 életév feletti fiatalok jelentkezését, akik a Jézus
Krisztusban gyökerezõ hitben szeretnének megerõsödni. A lelki program a hit, az együtt töltött idõszak pedig
a barátságok kialakítását, elmélyítését segíti.
A táborvezetõ személye még nem végleges, szolgatárs Zila Péterné Marika és Kántor Anita lesz
Jelentkezési feltétel: személyes hitbeli kapcsolat
Istennel, és a születéstõl legalább 16 tavasz eltelte.
Költsége: 15.000 Ft, ami a szállásdíjat, a közös programok, étkezés költségét fedezi. Utazás egyénileg.

Hitmélyítõ ifjúsági csendesnap
Pécelen

október 25.

Ifjúsági szilveszter

Barátkozás, ismerkedés és gyakorlati, lelki,
etikai kérdések megbeszélése avatott elõadókkal és
aktív résztvevõkkel,
két korcsoportban (fiatalabbak és idõsebbek).
A program 10 órakor kezdõdik és 16 óráig befejezõdik.
Díjtalan a részvétel.

Pécelen

december 31.
szervezés alatt,
részletes tájékoztatást a Biblia és Gyülekezet
3. számában találtok majd!
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Családos hét
Lengyelben (Tolna Megye)

július 14 (hétfõ) –19 (szombat)
Családos hetet szervezünk a Tolna megyei Lengyel
községbe 2008. július 14-19. közötti idõtartamra,
amire szeretettel hívunk gyermekes családokat!
A hét lelki tartalmát egyrészt az áhítat, a családotházasságot-gyermeknevelést érintõ elõadás, beszélgetés, a közös éneklés adja, de a hely kiválóan alkalmas a közös szabadidõs programra, barátkozásra is.
A szálláshely melletti kastély parkja 22 hektáron a testmozgást (labdajátékok), pihenést szolgálja; a közeli
vadaspark és erdei tó, illetve a gyulaji erdõ sok-sok
egyéb élmény forrása lehet. Tervezünk hosszabb
kirándulást is (pl. Gemenc?). A kisgyermekek számára,
délelõttre, felügyeletet biztosítunk.
A szakiskolai kollégium négy ágyas szobái állnak
rendelkezésünkre; napi háromszori étkezést az iskola
konyhája biztosítja. A szálláshelyet nyújtó épület és a
kastélypark a község területéhez tartozik, így elérhetõk
annak létesítményei is: élelmiszer üzlet, orvosi rendelõ... A helyszín megközelíthetõ személygépkocsival
és menetrend szerint közlekedõ autóbusszal
Dombóvárról vagy Bonyhádról, esetleg Szekszárdról.
Költség: ~14.000,- Ft/6 éves kor felett, félár 6 éves kor
alatt, ami a szállást, étkezést fedezi, de az esetleges
fizetõs programok díját nem (pl. gemenci kirándulás).
A program felelõse és vezetõje a dr. Makrai házaspár.
Az érdeklõdõket szeretettel várjuk!

Házaspároknak családoknak

Házassággondozó konferencia
Szépalmán

június 22 (vasárnap) – 27 (péntek)
A szépalmai konferencia évek óta sok-sok házaspárnak
nyújt lelki-testi felüdülést, kapcsolat erõsítést.
A konferencia vezetõje: dr. Pálhegyi Ferenc
Részvételi költség: 25.500 Ft/személy/hét, ami
a szállás, háromszori étkezés és konferencia termek
használati díja
Utazás egyénileg.

Családi nap
Pécelen

június 7-én (szombat) és
szeptember 6-án (szombat)
(Részleteket a folyóiratban találhat!)
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Pedagógus konferencia
és hitmélyítõ hét
Pécelen, a Biblia Szövetség székházában

június 30 (hétfõ) – július 5 (szombat)
(hétfõ délelõtti érkezéssel, szombat reggeli távozással)
Szeretettel hívunk a XV. Keresztyén pedagógus konferenciára! Célunk évek óta egy széles értelembe vett
keresztyén világnézet megalapozása, bõvítése. A konferencia színhelyéül idén a Biblia Szövetség péceli
központját választottunk, hogy a szép környezet és
kényelmes elhelyezés mellett a könnyû megközelíthetõségre is figyelemmel legyünk.
Délelõtt és délután szemléletteremtõ tematikus elõadások
és közös beszélgetések, reggelenként és esténként hitmélyítõ bibliamagyarázatok hangzanak el. A hét közepén
egy félnapos kirándulás gazdagítja a programot.
RÉSZVÉTELI HOZZÁJÁRULÁS: 15.000 Ft/személy,
amely tartalmazza a szállást, étkezést és
a konferencia rendezési költségeit.
JELENTKEZÉS és további felvilágosítás: (e-mailen, telefonon vagy postai úton: cim: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b;
villámposta: bsz@bibliaszov.hu; tel./fax: 06-28-452-334
A konferencia felelõs vezetõje: Dr. Viczián Miklós
Várjuk jelentkezésedet! Hívjál másokat is!
A nem BSz tagokat is szívesen látjuk!
Hozhatsz házastársat, kollegát, érdeklõdõ barátot is.
Program terv
Igetanulmányozás (reggeli áhítat), és esti áhítat
Délelõtti, délutáni elõadások, beszélgetések:
Keresztyén ember és a nyomás gyakorlás (sztrájk)
(Dr. Mikolicz Gyula);
Képi környezetünk – rejtett üzenetek (Viczián Gergely);
„Bepörgés” – „kiégés”;
Nemzetben gondolkodás és a globalizáció;
Hamis kínálatok a gyógyászatban (Dr. Erdélyi Judit);
Lehetséges a világnézeti semlegesség?
(Alföldy-Boruss Dezsõ);
A reformáció és a felvilágosodás máig tartó hatása
(Arday Lajos);
Csonka családok – társadalmi realitás

Genezis tábor
A Biblia Szövetség székházában, Pécelen

július 14 (hétfõ) – 19 (szombat)
A részvételt azoknak a természettudomány iránt érdeklõdõknek ajánljuk, akik mernek rákérdezni az evolúció
átszõtte tudományos magyarázatok állításaira, sõt
szívesen megismerkednek a teremtéstudomány igen
érdekes és bibliai alapokon megfogalmazott téziseivel.
A részletes konferencia-programot minden érdeklõdõnek szívesen megküldjük május hónaptól.
Lehetõség van az egyes elõadások látogatására, de
bentlakással a teljes programon történõ részvételre is.
Ellátás: szállás 2-3 ágyas szobákban, napi háromszori
étkezés, konferencia termek. Költség: 15.000 Ft/fõ/hét.
Programfelelõs táborvezetõ: Weber István

Pedagógusoknak és
érdeklõdõknek

Missziói hét
A Biblia Szövetség péceli központjában

augusztus 18 (hétfõ) – 23 (szombat)
A keresztyén misszió iránt érdeklõdõknek ajánljuk a
programot. Ebben az esztendõben a Bad Liebenzellben
(D) székelõ Liebenzelli Misszió munkatársaival közös
programot szervezünk, s reménységünk szerint május
hónap végétõl a részletes tudnivalók is rendelkezésre
állnak majd, amit szívesen eljuttatunk az érdeklõdõknek.
Lehetõség van az egyes elõadások látogatására, de
bentlakással a teljes programon történõ részvételre is.
Ellátás: szállás 2-3 ágyas szobákban, napi háromszori
étkezés, konferencia termek.
Költség: 15.000 Ft/személy/konferencia
Programfelelõs vezetõk: Margit István és Weber István
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Lelki konferencia felnõtteknek
1, - a szépalmai szállodában

augusztus 31 – szeptember 5
A létszámkeret betelt,
újabb jelentkezéseket már nem fogadhatunk!
*

2, - a Biblia Szövetség székházában

július 7 (hétfõ) – 12 (szombat)
Felnõtt életkorú személyeket várunk konferenciánkra,
azokat, akik keresik a Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolatot, vagy szeretnének abban megerõsödni,
az isteni bölcsesség tárházából még többet meríteni,
a keresztyén testvéri kapcsolatokat építeni.
Ellátás: szállás 2-3 ágyas szobákban, napi háromszori
étkezés, konferencia termek.
Költség: 15.000,- Ft/személy
Programfelelõs vezetõk: Benedek Csilla és
Kurgyis Lászlóné Zsuzsa
*

Konferenciák szak és
lelki programokkal

3, - a Berekfürdõi Megbékélés Házában

november 17 (hétfõ) – 21 (péntek)
Felnõtt életkorú személyeket várunk konferenciánkra,
azokat, akik keresik a Jézus Krisztussal való személyes
kapcsolatot, vagy szeretnének abban megerõsödni, az
isteni bölcsesség tárházából még többet meríteni,
a keresztyén testvéri kapcsolatokat építeni.
Ellátás: szállás 2-3 ágyas szobákban, napi háromszori
étkezés, konferencia terem.
Költség: 19.500,- Ft.
Programfelelõs vezetõ: Zila Péter (a jelenleg szervezés
alatt lévõ munkatársakkal)
Fontos! Részvétel csak visszaigazolt
elõzetes jelentkezés alapján!

Evangélizáló és hitmélyítõ
csendesnapok
– május 17. Debrecen–Mester utcai ref. gyül.
– augusztus 17. Nyíregyháza, ref. templom
– október 4. Hajdúböszörmény, ref. gyül.
– november 8. Miskolc, Ref. Ehk. Székház
– november 15. Bp. Pasarét, ref. templom
A programok nyitottak minden érdeklõdõ elõtt,
ingyenesek és általában 10-16 óra közötti idõszakra
szervezettek.

Lelkész-konferencia
lelkészeknek, teológus hallgatóknak és
hitoktatóknak

október 11.

Konferencia teológusoknak
a Biblia Szövetség péceli székházában

június 23 (hétfõ) – 27 (péntek)
Lelkipásztoroknak, teológiai hallgatóknak ajánljuk a
részvételt. A konferencia részletes programja iránt
érdeklõdõknek májustól tudunk tájékoztatást adni.
Részvételi költség: 12.000,- Ft/fõ/hét
A konferencia felelõs vezetõje: Dr. Sípos Ete Álmos
Elhelyezés 2-3 ágyas szobákban,
napi háromszori étkezéssel.

Orvos-konferencia
Szépalmán

október 26 (vasárnap) – 31 (péntek)
Orvosoknak és orvostan hallgatóknak
a szépalmai konferencia-szállodában.
Vezeti: Dr. Erdélyi Judit és Dr. Sípos Ete Álmos
Részvételi díj: 26.500,- Ft/személy
Utazás egyénileg.

A bibliaiskolai programok
folyamatosan megjelennek
a Biblia és Gyülekezetben.
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A Biblia Szövetség tervezett programja
(központi szervezésben – a körzetek és a bibliaiskola programja nélkül)

– 2008. II-IV. negyedév –
ÁPRILIS
1.
BSz Tanácsának ülése (Pécel)
13.
Fontos kérdéseink – elõadás
19.
Elõadások nõknek (Bp., Nagyv. tér, 10 óra)
MÁJUS
1.
17.
31.

Közgyûlés és tavaszi csendesnap
(Bp. Nagyvárad téri ref. templom, 10 óra)
BSz csendesnap (Debrecen – Mester u.)
Elõadások nõknek (Bp., Nagyv. tér, 10 óra)

JÚNIUS
7.
22-27.
23-27.
28-júl. 03.
28-júl. 03.
30-júl. 05.

Családi nap (Pécel)
Házassággondozó konferencia (Szépalma)*
Teológiai konferencia (Pécel)
Ifjúsági vakáció 10-13 éveseknek (Lengyel)
Ifjúsági vakáció 14 év feletti lányoknak (Lengyel)
Pedagógus konferencia és hitmélyítõ hét (Pécel)

JÚLIUS
5-12.
6-12.
7-12.
14-19.
14-19.
21-26.

NOVEMBER
8.
Õszi körzeti csendesnap (Miskolc)
9.
Fontos kérdéseink – elõadás
(Budapest, Nagyvárad tér, 17 óra)
15.
Õszi körzeti csendesnap (Bp. Pasarét)
17-21.
Lelkigondozói konferencia (Berekfürdõ)
29.
BSz Tanácsának ülése (Pécel)
DECEMBER
14.
Fontos kérdéseink – elõadás (Bp., 17 óra)
31.
Ifjúsági szilveszter (Pécel) =
***
= Megtartása feltételek teljesülésétõl függ

„Kezdetek“ tanulmányi verseny
*
A Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre
hatodik alkalommal hirdet tanulmányi versenyt
középiskolás diákok számára.
Feladat: 5-8 oldalas esszé írása.

Kenus tábor fiataloknak (csillagtúra a Szigetközben)
Kerékpáros tábor 13 év feletti fiúknak (Tarpa –
Beregsurány)
Lelki konferencia felnõtteknek (Pécel)
Genezis tábor (Pécel)
Családos hét (Lengyel)
Állami otthonos lányok konferenciája (Pécel)

Téma:

A teremtés csodái

Beküldés: 2008. május 15-ig email-ben
(imreszilagyi@hotmail.com, cs_matyi@yahoo.com)
Eredményhirdetés: A pályázók írásbeli értesítést kapnak
legkésõbb 2008. június 15-ig.
(Kérjük a pályázókat, hogy a pályázat beküldésekor
adják meg az értesítési címüket.)
*
Díjazás:
I. hely: 50 000 Ft;
II. hely: 40 000 Ft;
III. hely: 30 000 Ft
*
Értékelési szempontok:
- A kiírt téma világos, logikus kifejtése (max. 20 pont)
- Biblikusság és a tartalom kapcsolata (max. 20 pont)
- Külsõ megjelenés, nyelvhelyesség (max. 10 pont)
Honlap: www.kezdetek.hu

AUGUSZTUS
2-9.
Munkáshét péceli központunkban (fizikai munka)
10-15.
Ifjúsági hitmélyítõ hét (Pécel)
Hitmélyítõ konferencia (Nyíregyháza)
17.
18-23.
Missziói hét (Pécel)
31-szept. 5. Hitmélyítõ konferencia (Szépalma)
SZEPTEMBER
6.
Családi nap (Pécel)
14.
Fontos kérdéseink – elõadás
(Budapest, Nagyvárad tér, 17 óra)
27.
BSZ Tanácsának ülése (Pécel)

Programjainkat evangéliumi szellemben és
keresztyén etikai normák szerint szervezzük és tartjuk
A Biblia Szövetség a változtatás jogát
az általa szervezett programokban fenntartja

OKTÓBER
Hitmélyítõ csendesnap (Hajdúböszörmény)
4.
11.
Lelkész-konferencia
12.
Fontos kérdéseink – elõadás
(Budapest, Nagyvárad tér, 17 óra)
25.
Ifjúsági hitmélyítõ csendesnap (Pécel)
26-31.
Orvos-konferencia (Szépalma)

*
Az összeállításnál felhasználtuk a Biblia Szövetség elõzõ évi
rendezvényein készült fotókat is. A programfüzet kiadásáért felel
a Biblia Szövetség titkára

Az esetleges változásokról folyamatos tájékoztatást adunk a Biblia és Gyülekezetben.

– Biblia Szövetség, H–2119 Pécel, Pf. 17. Tel/fax: (36) 06/28 452-334 E-mail: bsz@bibliaszov.hu –
* A Bibliai Házassággondozó Szolgálattal közös szervezésben
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Tudnivalók a BSZ programjairól
A meghirdetett elõadások, konferenciák nyitottak, azokon bárki
(életkorának, nemének, hitbeli elkötelezettségének vagy családi
állapotának megfelelõen) részt vehet. Programjainkat a protestáns
keresztyén hitvallások és a keresztyén etikai rend szellemében
szervezzük és tartjuk.
Azokat a szervezett alkalmakat külön 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 elõleggel megerõsíti.
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részletes tudnivalót a program
kezdete elõtt 1-2 héttel elõbb elküldjük. Jelentkezési elõleget nem
tudunk visszafizetni! Az esetleges programváltozás esetén a jelentkezetteket írásban értesítjük, részükre az elõleget visszafizetjük.
A többnapos programok a részvételi díj, a szállás-tisztálkodás, napi
háromszori étkezés (egyszer meleg étel), az elõadásokon,
szemináriumokon való részvétel költségét tartalmazza. Az utazás,
az esetleges helyben fogyasztás költségeit (üdítõ, telefon) külön
kell megfizetni. A résztvevõk Bibliát, jegyzetfüzetet hozzanak!
A péceli programhelyek megjelölés a Biblia Szövetség székházára
vonatkozik. A résztvevõket 2-3 ágyas szobákban helyezzük el. A
péceli programokra – szállás igénybevételéhez – ágynemût kell
hozni!
A péceli programok költség-hozzájárulása: okt. 15.-ápr. 15. között: 3.250,- Ft/nap teljes ellátással, ápr. 16.-okt. 14. között:
3.000,- Ft/nap teljes ellátással.
Jelentkezési elõleg: rózsaszínû postautalványon (vagy pénztárba),
program-nap száma x 1.000,- Ft.
*

*

II. IFJÚSÁGI VAKÁCIÓ
A) 10-13 éves fiúknak – lányoknak: jún. 28-júl 3. (Lengyel) költség:
15.000,- Ft/fõ/hét
B) 13-20 éves lányoknak (evangélizáló): jún. 28-júl 3. (Lengyel)
költség: 15.000,- Ft/fõ/hét
C) 13-20 éves fiúknak kerékpáros tábor (evangélizáló): júl. 6-12.
(Tarpa-Beregsurány) költség: 12.000,- Ft/fõ/hét
D) Ifjúsági hitmélyítõ hét (16. életévtõl): aug. 10-15 (Pécel) költség:
15.000,- Ft/személy
E) Kenutábor fiataloknak: júl. 5-12. (Szigetköz - csillagtúra) költség: 15.000,- Ft/fõ/hét
Jelentkezni az (A – E) ifjúsági vakációra a Biblia Szövetség, 2119
Pécel, Pf. 17. címen, 5.000,- jelentkezési elõleg egyidejû befizetésével
lehet. E-feltétele az úszni tudás.
F) Állami otthonos vagy nehéz családi körülmények között élõ
lányoknak: júl. 21-26. (Pécel) A költségek biztosításához adományokat örömmel elfogadunk!
* * *
III. KONFERENCIÁK FELNÕTTEKNEK
A) Lelkigondozói hét Berekfürdõn (Megbékélés Háza), nov. 17-21.
vezeti: Zila Péter (költség: 19.500,- Ft/személy)
B) Pedagógus konferencia: jún. 30-júl. 05. (Pécel) vezeti:
Dr. Viczián Miklós (költség: 15.000,- Ft/személy)
C) Konferencia teológusoknak: jún. 23-27. (Pécel) vezeti: Dr. Sípos
Ete Álmos (költség: 12.000,- Ft/személy/hét)
D) Konferencia orvosoknak: október 26-31. (Szépalma) (költség:
26.500,- Ft/fõ/hét)
E) Konferencia lelki programmal:
– júl. 07-12. (Pécel) vezeti: Benedek Csilla (költség: 15.000,- Ft/
személy/hét)
– aug. 31-szept. 05. (Szépalma) vezeti: Margit István (a létszámkeret
betelt, új jelentkezõket már nem fogadunk)
F) Házaspároknak: jún. 22-27. (Szépalma) vezeti: dr. Pálhegyi
Ferenc (költség: 25.500,- Ft/személy/hét)
G) Genezis tábor: júl. 14-19. (Pécel), (a meghirdetés szerint jelentkezhetnek diákok is) vezeti: Weber István (költség: 15.000,- Ft/fõ/hét)
H) Missziói hét: aug. 18-23. (Pécel) vezeti: Margit István/Weber István
(költség 15.000,- Ft/személy)
I) Családos hét: júl. 14-19. Lengyelben (Tolna megye) vezeti:
Dr. Makrai Tibor (költség: ~14.000,- Ft/6 év feletti személy, 6 éves
korig félár.
Az A) – I) programokra jelentkezni a Biblia Szövetség címén lehet (ld.
lent!), 5.000,- Ft/személy elõleg rózsaszínû postautalványon történõ
befizetésével.
*

*

I. ALAPFOKÚ BIBLIAISKOLA PÉCELEN
(Idõpontok és helyszínek a folyóiratban közöltek szerint)
Az alapfokú bibliaiskolai oktatás célja, hogy átfogó, rendszerezõ
bibliaismeret adjon (kiemelve a Biblia fontosabb eseményeit,
személyeit, tanításait), valamint, hogy hozzásegítse a Biblia helyes
értelmezéséhez (megismertetve a bibliatanulmányozás módszerét,
és a Biblia átfogó tanításait) a résztvevõket. Tíz oktatási részbõl áll,
ezek egymásra épülnek, ezért csak sorrendben végezhetõk el. Egy
részt – ami 12 tanórát jelent – egy hétvége alatt lehet elvégezni
(Érkezés: pénteken 16.00 – 18.00 óra között – hazautazás: vasárnap
15.30-tól). Az oktatási részek tematikája: (Aki az eddigi hat
részes tanfolyamok valamelyikét már elvégezte, ennek alapján
választhatja ki a rendszerbõl a következõ tanfolyami részt.)
I./- ószöv-i bibliaismeret (1-2. Mózes), II./- ószöv-i bibliaism.
(3. Mózes- Krónikák), III./ – ószöv-i bibliaism. (Ezsdrás – Malakiás), IV./- újszöv-i bibliaism. (Evangéliumok- Csel.), V./- újszöv-i
bibliaism. (Római levél – Jelenések), VI./- Biblia egysége,
üzenete, VII./ – biblia-tanulmányozás és magyarázat módszere,
VIII./- Biblia alapvetõ tanításai, IX./- Biblia alapvetõ tanításai,
X./- etikai kérdések. A részvétel feltételei: – jelentkezés írásban (az
elsõnél rövid bemutatkozással), az elõleg egyidejû befizetésével,
legkésõbb 3 héttel az adott oktatási rész kezdete elõtt, az adott
oktatási részhez kapcsolódó bibliai könyvek elolvasása, az oktatás
alapelveinek tiszteletben tartása, az oktatási rész teljes idején való
részvétel. Az alapfok teljesítése kiegészítõ feltétele a szakirányú
bibliaiskolai tanfolyami részvételnek, ahol már speciális gyülekezeti szolgálatra készítünk fel.
* * *

A Biblia Szövetség elérhetõségei:
székházunk címe: 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b; levelezési cím:
2119 Pécel, Pf. 17;
telefon: (28) 452-334; fax: (28) 452-334/126
e-mail: bsz@bibliaszov.hu; mikolicz@bibliaszov.hu; honlap:
www.bibliaszov.hu
*

*

*

A Nagyvárad téri nõi sorozat témái:
Nõk próbák között címmel:
márc. 29.: Lót felesége a világ vonzásában;
ápr. 19.: Naómi az özvegység próbái között;
máj. 31.: Jób felesége az elkeseredés próbái között
A programok 10 órakor kezdõdnek és 16 óráig tartanak a
Bp. Üllõi út 90. szám alatti református gyülekezeti épületben.
Költség nélküli program!

A meghirdetett programokra mindenkit szeretettel várunk!
Érdeklõdni munkanapokon, hivatali idõben a
(06) 28/452-334/113 (Benedek Csilla) telefonon, faxon;
e-mailen: bsz@bibliaszov.hu, vagy a
Biblia Szövetség, 2119 Pécel, Kálvin tér 2/B
*
A változtatás lehetõségét fenntartjuk,
a változásokról az érintetteket értesítjük!
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