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MM ee ll ll éé kk ll ee tt
Biblia és Gyülekezet Ingyenes!

A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete 2008. évi II. számhoz

2008. május 1-jén már kora délelõtt érkeztek a Budapest
Nagyvárad téri református templomba a Biblia Szövetség
tagjai, illetve azok, akik szívesen részt vettek a BSZ tavaszi
csendes napján és közgyûlésén, ami egyúttal a BSZ születés-
napja is. Az idei a 19. volt.

A lelki programot „A Király és népe” gondolat-csokor
fogta át, az igeszolgálatokat a Római levél 1,1-12 alapján
hallgattuk. 
– Sípos Ete Zoltán Ki a mi királyunk? címmel beszélt Jézus

Krisztus dicsõséges úr voltáról, ami különleges érték az
egyház és a hívõ ember számára.

– Uhri Imre a Mit kaphat tõle népe? összefoglaló cím alap-
ján arról tett bizonyságot, hogy Isten a hûséges és enge-
delmes népe számára gazdag ajándékot ad. 

– A déli szünet után Molnár Sándor a Népének milyen híre
van a világban? címû témakörben azt hangsúlyozta, hogy
Krisztus gyermekeinek mindig arra kell törekedniük, hogy
életük kívánatossá tegye az evangéliumot. 

– A záró áhítatban Dr. Pálhegyi Ferenc a Mit adhatunk
egymásnak? kérdésre válaszolva a Krisztus hívõk egymás
iránti és mások felé irányuló  felelõsségérõl tanított.
A közgyûlés hivatalos részében a fõtitkári jelentést (Lásd:

a folyóiratot!) Dr. Sípos Ete Álmos fõtitkár, a közhasznúsá-
gi jelentést (Lásd: a folyóiratot!), valamint a 2008. év költ-

ségvetés-tervezetét Dr. Mikolicz Gyula titkár, a Felügyelõ
bizottság jelentését (Lásd: a folyóiratot!) pedig Móréh Ta-
más bizottsági elnök ismertette, a 2007. év gazdálkodásáról
Pintér Elemér belsõ ellenõrként számolt be. A vitára bocsá-
tott jelentésekrõl, tervezetrõl a közgyûlés szavazott, elfogad-
va és hatályba léptetve azokat.

A program irányítója Dr. Makrai Tibor, a BSZ elnöke volt.
A kezdõ imádságot és a záró áldást Dr. Viczián Miklós alel-
nök mondta el, aki felolvasta a Római levél aktuális sza-
kaszát is, Pecznyík Pál, a celldömölki körzet felelõse pedig
két kedves versével gazdagított bennünket. A közgyûlés
jegyzõkönyvvezetõje Margit István, hitelesítõi Andrássy
Kálmánné és Koncz András voltak, orgona kísérettel Móréh
Tamás szolgált.

A 9 órakor regisztrációval induló csendesnap-közgyûlé-
sünk 16 órakor közös imádság után, a levezetõ elnök bere-
kesztõ szavaival zárult, bár a BSZ Tanácsa ezután még rend-
kívüli tanácsülést tartott, és több mint egy órával késõbb is
kis csoportokban beszélgettek és barátkoztak a konferencia
résztvevõi.

Istené a dicsõség az elvett lelki javakért, az áldás pedig a
BSZ tagjaié és mindazoké, akik ott voltak, hallották és befo-
gadták szavát.

Margit István / Pécel

A KIRÁLY ÉS NÉPE

Lectori salutem!
– Üdvözlet az olvasónak!

* * *
Nem csak jog- és alapszabályi kötelezettségünk tájékoztatást

adni a Biblia Szövetség mûködésérõl (elsõsorban a
közhasznúsági jelentés közzétételével), hanem kedves és
örömteli feladatunk is, hogy a közgyûlés elõtt szóban és

írásban elhangzott és közzétett beszámolókat most olvasóink
számára átnyújthatjuk. Hasonló indulattal adjuk közre 

az Országos Bibliaiskola Alapítvány jelentését is.
A Szerkesztõség is hálás mindazért, amit Isten 

ezen szervezetek kereteit felhasználva áldásként a magyar
népnek az elmúlt esztendõben nyújtott. 

Soli Deo Gloria!
* * *

Szeretettel kíván a nyár hátralévõ részére is pihentetõ, 
áldott napokat, 

eredményes testi és lelki aratást!
– a Szerkesztõ

Közgyûlés 2008

BÓDÁS JÁNOS:
NE ZÁRD KI!

Ha szobádat elsötétíted,
még mozgásod is tétova.
A lelke is keserû annak,
kinek sötét az otthona.

S ha szíved ablakán leng a bûn
elsötétítõ függönye,

az is gonddal, keserûséggel
és démonokkal lesz tele.

Ne zárd ki Jézust életedbõl!
Boldogság ott lehet csupán,

hol a Világ Világossága
tûz be a szívek ablakán.
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Tisztelt Közgyûlés, Kedves Testvéreim!
A Zsoltárok könyvét tanulmányozó embernek hamar

feltûnik, hogy Isten népének életében a visszaemlékezésnek
milyen nagy jelentõsége volt. Nyilván a Lélek indításának
engedtek, amikor így biztatták magukat, „Áldjad én lelkem
az Urat és el ne feledkezz semmi jótéteményérõl” (Zsolt
103,2)

Mi is ezt tesszük ma, amikor visszaemlékezünk a 19 évvel
ezelõtt alakult Biblia Szövetség által máig megtett útra.
Talán mindnyájan érzékeltük, hogy az eltelt évek során
milyen sokat változott körülöttünk a világ, az emberek, sõt a
hívõ emberek és a Biblia Szövetség is. Magunkról szólva
mégis elmondhatjuk, hogy egy dolog nem változott, ez pedig
a BSZ célja, melyet 1989-ben így fogalmaztunk meg: célunk
„az egyház megújulásának és lelki építésének koncentrált
munkálása.”

1. Ezzel a megfogalmazással azt akartuk hangsúlyozni,
hogy a BSZ nem egyház, hanem az egyházban és az egy-
házért fáradozó közösségi mozgalom. Olyan mozgalom,
mely nemcsak sírni akar „József romlásán”, melyre egyéb-
ként ezer oka is lenne, hanem szeretné munkálni az egyház
megújulását. Amikor ezt így kijelentjük, mindig megkér-
dezik kritikusaink, hogy ha egyházról beszélünk, melyik
egyházra gondolunk. A válasz nekünk soha nem okozott
gondot, hiszen mi egyházon mindig azt értettük, amirõl a
Heidelbergi Káté 54. kérdés-feleletében olvasunk, vagyis azt
a közösséget, melyet „Isten Fia a világ kezdetétõl fogva
annak végéig az egész emberi nemzetségbõl, Igéje és
Szentlelke által az igaz hit egységében magának… gyûjt
egybe…”.

Ebbõl az egyetemes keresztyén egyházból, mely különféle
felekezetekben él, bennünket közelebbrõl persze, talán
annak a református egyháznak helyzete foglalkoztat, amiben
tagságunk döntõ többsége él. Mi többek között és elsõ sor-
ban ennek az egyháznak megújításán fáradozunk; azzal,
aminek 1100 gyülekezetébõl – óvatosan bevallottan – mára
300 gyülekezet gyakorlatilag mûködésképtelenné vált, és
csak papíron létezik. De mi mégsem ezekben a külsõségek-
ben látjuk a válság igazi jeleit. Az egyházak ugyanis, amikor
válságról beszélnek, mindig az ún. népmozgalmi adatokat
vizsgálják; a keresztelés, esketés, temetés, konfirmáció sta-
tisztikai adatait, s ha ezek fogyása nem drasztikus, vagy még
ráadásul az is napvilágra kerül, hogy az egyház javára az
adóból felajánlható 1%-ot befizetõk száma növekszik, akkor
azt mondják, hogy nincs itt különösebb baj! Persze nemcsak
Magyarországon gondolkodnak így az egyházak, az európai
nagy protestáns egyházak vezetõi hasonlóképpen érvelnek. 

Mi azonban válságon nem a gyülekezeti tagok létszámá-
nak drasztikus csökkenését vagy a tagság elöregedését ért-
jük, hanem azt a lelki közönyt, ami a gyülekezetek többségét
jellemzi. Egyre kevesebb az Igére éhes és igényes gyü-
lekezet, a bibliai igazságokat komolyan keresõ ifjúság, az
imádkozó gyülekezeti közösség. A válság ijesztõ jelének

tartjuk, hogy az élõ Igét és imaközösséget keresõ emberek és
fiatalok nem kapnak gyülekezetükben semmit, és ezért más,
talán sokszor nem is keresztyén felekezetekbe mennek lelki
eledelért. Egyre kevesebb gyülekezetben „illik” beszélni
megtérésrõl, alig hallunk igazi megtérésekrõl, csökken a
lelkileg is növekvõ gyülekezetek száma. Szerintünk ezek a
válság legsúlyosabb jelei. 

Ha a válság okát keressük, akkor ki kell mondanunk, mert
más nemigen teszi ezt meg, hogy a bajok igazi oka az, hogy
valahol „elveszett az evangélium”. Ugyanis, ahol megszólal
az élõ evangélium, ott mindig élet és közösség támad, még-
pedig az „élet vizére” szomjazó, szeretetet árasztó, imád-
kozó, gyógyító közösség. Ma már egyre határozottabban
tapasztalhatjuk azt, hogy lelkileg elõbb-utóbb minden
közösség széthull, amit nem a Szentlélek tart össze az evan-
gélium eszközével. Azt is ki kell mondanunk, hogy a nagy
megfáradás és lelki válság elérte a lelkészeket is. Mintha az
a lelki erõtlenség és hitbeli zûrzavar, ami a nyugat Európai
protestáns lelkészeket már tíz évvel ezelõtt utolérte, hozzánk
is elérkezne lassan. (Csak zárójelben jegyzem meg: egy, a
Berlin-Brandenburgi egyházkerület lelkipásztorai között
1997-ben végzett közvélemény kutatás szerint, a lelkészek
26%-a nem hisz a feltámadásban, 37%-a pedig Jézus isten-
ségében, 64%-a szerint a Biblia nem szent kijelentés, és
44%-a kész megáldani a homo, azaz egynemû párok házas-
ságát.) Mivel ilyen lelki mélységekbe semmiképpen nem
kívánunk beleesni, küldetésünknek tartjuk a megerõtlenedett
gyülekezetek megújulásán fáradozni.

2. Visszatekintésemben arról is szeretnék számot adni,
hogy ezt, a gyülekezeteket megújítani kívánó szándékunkat
miként próbáltuk és próbáljuk megvalósítani. 

a) Egyik eszközünk az a bibliai-teológiai mûhelymunka,
amit szövetségünk tanító karizmával megajándékozott tagjai
végeztek és végeznek. E munkának lényegét legjobban az
1Móz 26,18-ban olvasható idézettel tudnám meghatározni:
„ismét megásta Izsák a kutakat, amelyeket ástak az õ atyjá-
nak, Ábrahámnak szolgái, de amelyeket Ábrahám holta után
behánytak a filiszteusok…”

Izsáknak ugyanis élõvízre volt szüksége ahhoz, hogy háza
népe és jószágai életben maradjanak a vándorlás közben.

Mivel úgy látjuk, hogy nemcsak gyülekezeteink sokasága,
de sok vonatkozásban hívõ népünk is élõvíz hiányban
szenved, ezért tartjuk fontosnak azoknak a lelki kincseknek
kiásását, melyet az elmúlt évtizedek és a posztmodern kor
egyházi filiszteusai betemettek a bibliakritika, vagy éppen a
felhígított evangéliumi frázisok szemetes homokjával. A
magyar ébredés még élõ tagjainak többsége is megrekedt
annál az egyébként üdvözítõ igazságnál, hogy „Jézus
meghalt bûneimért a kereszten, és a bûnbocsánatot úgy
kaphatom meg, ha megtérésemmel kiérdemlem”. De arról a
drága többletrõl, ami a kereszten, Krisztus halálában velünk
történt, és amit Jézus feltámadásában a hívõ ember már
megkapott, még mindig csak kevesen tudnak. Pedig ahhoz,

MIÉRT LEGYEK 
A BIBLIA SZÖVETSÉG TAGJA?

– fõtitkári jelentés, elhangzott: 2008. május 1-jén –
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hogy a bûnbocsánatot nyert hívõ ember betölthesse azt a
küldetését, amire Isten õt itt a földön elhívta, ezekre a
mélyebben elrejtett kincsekre igen nagy szüksége van.
Ehhez Krisztust kellene még jobban megismernünk. A BSZ
teológiai-tanító munkája a mélyebb Krisztus ismerethez
szeretne mindenkit elsegíteni. Ennek a tevékenységnek
gyümölcseirõl olvashatnak tagjaink újságunkban, kiadott
könyveinkben, s ennek a mélyre ásó munkának eredményeit
szeretnénk közreadni konferenciáinkon.

b) A gyülekezeteket megújítani szándékozó tevékeny-
ségünk másik területe a bibliaiskolai
oktatás. Ennek egy részét péceli szék-
házunkba, nagyobb részét pedig azok-
ba a gyülekezetekbe szerveztük, ahova
meghívnak bennünket. 2007-ben 31
hétvégi tanfolyamot tartottunk. Ebbõl:
24 alapfokú és 7 szakirányú képzés
volt. Az oktatás hét helyszínen folyt
(Debrecen, Nyíregyháza, Budapest,
Hajdúböszörmény, Cegléd, Tiszakeszi,
és a péceli központban). Két új csoport
indult: Tiszakeszin és Cegléden, össze-
sen mintegy 70 résztvevõvel. 2002-tõl
2007-ig összesen 565 személy kezdte
meg tanulmányait. Az õsz folyamán
pedig szeretnénk beindítani egy, elsõ-
sorban Budapestre koncentráló biblia-
iskolai tanfolyamot. 

Úgy tûnik, egyházunk vezetõsége is
igényt tart munkánkra, mert oktatóin-
kat az egyház által szervezett tanítói al-
kalmakra is egyre gyakrabban hívják
elõadónak. Teológiai konferenciánk
anyagát pedig a Dunamelléki Reformá-
tus Egyházkerület, lelkész továbbképzõ
programjaként kezeli, ami a résztvevõk
számára a jövõben kredit pontot jelent.

Hisszük, hogy ezek a tanfolyamok
mélyítik a résztvevõk hitét, bõvítik is-
mereteit, és hozzájárulnak a gyüleke-
zetek lelki megújulásához.

c) A gyülekezetekben élõ hívõ test-
véreink egyik nagy hiányérzete abból is
fakad, hogy nincs lehetõségük a lelki
közösségre, ezért beléptek a BSZ-be.
Meg kell vallanunk, hogy ezt az igényt
nem vettük komolyan, és nem fordítot-
tunk elég gondot ennek a problémának
megoldására. Ma már látjuk, hogy ez hiba volt, így napjaink-
ra, mintha kevesebb ismeretünk lenne egymásról, mint a
kommunista idõkben. Elõször úgy gondoltuk, hogy a
körzetekben nyílik lehetõség a közösség megélésére és gya-
korlására. Annak ellenére, hogy vannak olyan körzeti
közösségeink, ahol nagyon szép munka folyik, meg kell val-
lanunk, hogy tagjaink ma sok helyen mégis lelkileg árvának
érzik magukat. Munkálkodásunk leggyengébb pontja ma a
közösség építés és ápolás. Ezért a testvéri közösség
ápolásában és gyakorlásában nekünk is meg kell újulnunk,
és ehhez új utakat kell keresnünk. Ezt a célt ezután sokkal
tervszerûbben szeretnénk megvalósítani, és ebben a veze-

tõség tagjainak elõl kell majd járniuk. Sokkal többet kell tud-
nunk egymásról, mint eddig! Ugyanakkor várjuk is azok
jelentkezését, akik a jövõben szívesen végeznének ilyen
látogató szolgálatot. Hitben erõsebb tagjainktól el is várjuk,
hogy felvegyék a közösségépítés nehéz, de szép igáját.

d) A Biblia Szövetség tevékenységi területe az eddigiek-
ben említetteknél is nagyobb. Hiszen különösen is fontos
szempont számunkra, például, hogy milyen hitbeli alapo-
zással indulnak majd fiataljaink. Ezért, szinte a BSZ meg-
alakulásától szervezünk tíz év felettieknek nyári táborokat,

kenu vagy kerékpár túrát, év közben a
hívõ fiataloknak konferenciákat. A
társadalom felé is nyitást jelent az
állami gondozott és nehéz családi
körülmények között élõ kislányok
számára szervezett nyári táborunk.
Szándékunk szerint, áttételesen, a pe-
dagógusok képzése is a jövõ nemze-
dékre lesz majd kedvezõ hatással. De
szolgáló tagjaink szorgoskodnak a
nõk számára készített csendesnapo-
kon, az orvos, a berekfürdõi, szépal-
mai, péceli, valamint házaspári és
missziói konferencián, a genezis
táborban, a vidéki – vagy éppen a
határokon kívül szervezett – BSZ kon-
ferencián, családos napokon; s ebben
az évben – a már többször megfogal-
mazott – igényt is szeretnénk valóra
váltani: családos hetet szervezünk,
ahol a család apraja-nagyja együtt
tölthet néhány lelki programmal
gazdagított napot. De említenem kell
folyóiratunkat, a Biblia és Gyüleke-
zetet, a Fontos kérdéseink sorozatot és
honlapunkat is, amiket mindig a Bib-
lia Szövetség céljának rendeltünk alá,
azaz, hogy az evangéliumot és a
keresztyén etikai normákat képvisel-
jük társadalmunkban és a hívõ nép
felé.

3. Többen és többször is feltették már
azt a kérdést, hogy miért érdemes a
BSZ tagjának lenni? Mit kaphatok a
BSZ-tõl, miért legyek a BSZ tagja? 

Az eddig mondottak alapján a
következõket válaszolhatnánk: a BSZ-
be belépõ mindig kaphat olyan „tiszta,

hamisíthatatlan tejet”, amin lelkileg növekedhet. Ugyan-
akkor kaphat „érett korúakhoz” illõ kemény eledelt is, ami a
lelki éretté váláshoz nélkülözhetetlen. Kaphat segítséget
abban, hogy a hamis vallások és tévelygések „tanításának
akármi szele” el ne sodorja õt, továbbá lelki testvéreket,
imádkozó társakat, és átélheti a Krisztus test hazai és
nemzetközi valóságát is. Kaphat felkészítést annak a külde-
tésnek betöltésére, amelyre minden újjászületett embert
elhívott az Úr már erre a földi életre nézve is.

Hisszük, hogy Istennek Magyarországon a BSZ-szel ko-
moly terve lesz a jövõben is. Ennek az Úr sok jelét adta már
eddig is. Küldetésünk lesz a Biblia üzenetének, különösen is

PECZNYÍK PÁL: 
NEM HIÁBA FÁRADOZTOK!

Isten hívõ tolmácsai
dicsõséges szent honának,

bátor szívû hirdetõi
lélekmentõ szent szavának!

Hirdessétek szent igéjét,
hol emberek élnek szerte,

aki Jézust befogadta, 
üdvösségét már megnyerte!
Ne csüggesszen benneteket,
ha talán csak néhány lélek

ad hitelt az igaz Isten
lélekmentõ igéjének!

Hiszen, Jézus követõi,
mindig csak kevesen voltak.

Világ széles országútján
vonulnak a lelki holtak.

Boldogok, kik még idõben,
keskeny életútra térnek,
örömére a lelküknek,

és az Isten szent szívének.
Mert hallották és elhitték, 

keskeny út a mennybe vezet,
s õk idõben megragadták,
a szent lélekmentõ kezet.

Hirdessétek az örömhírt,
amíg Jézus vissza nem tér

övéiért, hiszen értük
folyt el testébõl a szent vér!

Nem hiába fáradoztok:
Isten megáld benneteket,

fénylõ élet-koronával
ékesíti lelketeket.
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az evangéliumnak megalkuvás nélküli hirdetése és képviselete
az egyházban és a világban egyaránt. Munkánk – túlzás nélkül
állíthatjuk – a Krisztus-test nemzetközi szintjén is ismert. Az
lépjen be tehát a BSZ-be, aki azonosítja magát ezzel a ma-
gasztos küldetéssel, de a vele járó áldozattal, félre tétellel,
esetleg diszkriminációval is! A világ ugyan elítél és büntet
minden diszkriminációt, de a Krisztust követõk diszkriminá-
cióját, azt nem. 

A filippibeli gyülekezet tagjai – Pál apostol szerint – abban
különböztek több más gyülekezetétõl, hogy „egyetlen egy-
ház sem volt részes velem a kölcsönös adásban és vevésben,
csak ti egyedül” (Fil 4,15); vagyis, Isten országa kincseibõl
és áldásaiból nemcsak kapni akartak, hanem annak ügyéért
adtak, vagyis áldoztak is. Úgy látszik, többet értettek meg a
kenyérszaporítás csodájából, mint más gyülekezetek. Külö-
nösen azt, hogy a kenyér azzal szaporodott meg egykor,
hogy akik kapták Jézustól, azt továbbadták. Vállalták a
továbbadással járó fáradalmakat, sõt még az ezzel járó taka-
rítást is. 

Ezért, ha valaki azt kérdezi, hogy miért lépjen be a BSZ-
be, mit kaphat ott, akkor annak azt felelhetjük, hogy azért is
érdemes közénk tartozni, amit itt Isten országa ügyéért
adhat. Mert a BSZ szeretne a kölcsönösen adók és vevõk
közössége lenni. Isten országának adni bármit is, a legna-
gyobb kiváltságok egyike.

Mit adhat az, aki a BSZ tagja lesz? 
a) Elõször is adhatja mindenki a nevét! Ha arra gondolunk,

hogy milyen sokan vannak, akik csak kapni akarnak alkal-
mainkon és írásainkon keresztül úgy, hogy nevüket nem
adják, mert semmire nem akarják elkötelezni magukat, nem
merik felvállalni, hogy közénk tartoznak, mert félnek az
emberek véleményétõl, akkor talán jobban érthetõ az, amire
gondolok. A BSz taglétszáma kb. 15 éve azonos szinten
mozog. Ahányan meghalnak, annyian lépnek be. Miért
vagyunk még mindig csak ezren és miért nem húszezren?
Nincs ebben az országban húszezer olyan protestáns hívõ
ember, aki nevét is adva, határozottan vállalja a Biblia tekin-
télyét és tévedhetetlenségét, és hatékonyan felemelné szavát
a jézusi etika normái érdekében? Nincs húszezer olyan hívõ
ember, aki felemelné hatékonyan a szavát az egyházi veze-
tõk, tisztségviselõk, tanítók és gyülekezeti tagok által meg-
tûrt tévtanításokkal és egyéb visszaélésekkel szemben, aki
követelné, hogy mindezek tartsák magukat a Biblia és hit-
vallásaink normáihoz? Biztos vagyok abban, hogy még
húszezernél is több az olyan ember, aki csak magában do-
hog, de nevét mégsem meri adni ezért az igaz célért.

b) Másodszor, aki közénk belép, az adhatja nemcsak nevét,
de önmagát is. Jelenlétét azért a közösségért, amit Isten
népének nevezünk. Egyszer, egy öreg, süket embertõl, aki a
vasárnapi istentiszteleten, mivel nemigen hallotta a prédiká-
ciót, ezért gyakran elszundikált, megkérdezte lelkipásztora,
hogyha nem érti az igehirdetést, akkor miért jön a templom-
ba? Kérdésére az öregember azt felelte, hogy: a szentek
egyességéért. Mert õ azok között akart lenni vasárnaponként,
akik szeretik az Urat és visszajövetelére készülnek. 

A BSZ is olyan közösség lehetõségét kínálja, melyben ma-
gunkkal is megajándékozhatjuk a többi tagot. Ugyanis, hívõ
emberekként kölcsönösen szûkségünk van egymásra, mert kü-
lönben depressziós 'lelki-egykék' maradunk. Figyeljük meg, mi-
lyen tervszerûen verte és veri szét az ördög a közösségeket nap-

jainkban is. A BSZ ezért szeretne közösségi mozgalom lenni.
c) Végül, aki közénk belép, adhatja a pénzét arra a célra,

amivel a BSZ betöltheti küldetését. Szeretnénk megkérni
azokat, akik folyamatosan hangoztatják igényeiket, vagy
számon kérik a BSZ-tõl, hogy mit nem végez, vagy mit kel-
lene még tennie, hogy kérdezzék meg egyszer azt is, hogy
vajon van-e minderre személyi vagy anyagi fedezet? Termé-
szetesen, vannak olyanok, akik kérdezik és komoly áldoza-
tot is hoznak azért, hogy küldetésünket végezhessük. És azt
sem akarom elhallgatni, hogy szövetségünk pénzügyi egyen-
súlyát már néhány éve annak a három idõs testvérünknek
végrendelkezése biztosította, akik ingatlanaikat a Biblia Szö-
vetségre hagyták. (Csak zárójelben jegyzem meg, hogy
mindhárom testvérünket Isten öreg éveikre csodálatos gon-
doskodással, majd békés hazamenetellel ajándékozta meg.)
A pénz kényes kérdés a világban, de sajnos a hívõk között is
azzá vált. A szegény özvegyekkel nem volt baj soha a gyü-
lekezetekben, a gazdag hívõkkel viszont igen! Úgy gondol-
juk, nagy kiváltság, ha valaki Isten országa ügyét szolgálhat-
ja pénzével is, és köszönjük tagjaink vagy szimpatizánsaink
közül többeknek is, akik ezt megértették, és erejükön felül
támogatták a múltban is munkánkat! Mint például az a
kedves testvérünk, aki – hallva a tavalyi beszámolóban meg-
fogalmazott kérést – a bibliaiskola igazgatója éves fizeté-
sének összegével adományként támogatta munkánkat.

Az eddig elmondottakkal természetesen nem akarom azt a
benyomást ébreszteni, hogy Isten országáért és az egyház
megújításáért csak mi munkálkodunk ebben az országban. Mi
tudjuk és örömmel tapasztaljuk is, hogy nem vagyunk
egyedül, hiszen mind az egyházakon belül, mind azok kere-
tein kívül is sok jó fáradozás és kezdeményezés található
országunkban. Ezek közül néhánynak szolgálatát részlete-
sebben is, míg másokét kevésbé ismerjük. Vágyunk az, hogy
rendszeresebben imádkozzunk ezekért a szervezetekért, sze-
mélyekért, és, ha erre alkalom adódik, akkor velük együtt
munkálkodjunk is. Fontosnak tartjuk azt is, hogy az Isten
országa ügyében fáradozó szervezetek közötti kapcsolat is
szentekhez illõ legyen, ami mennyei Atyánk tetszését is el-
nyeri. Hisszük, hogy így értékelhetjük azt a kezdeményezést
is, hogy a Magyarországi Belmisszió Biatorbágy és a Biblia
Szövetség vezetõi, szolgálói többször találkozhattak az
elmúlt idõszakban, s ez a jövõben is folytatódhat majd. De
hasonlóan gondolunk itt – többek között – a Bethánia Szö-
vetségre, az erdélyi CE Szövetségre, a Bibliai Házasság-
gondozó Szolgálatra, az EMO-ra, a Presbiteri Szövetségre, a
VISZ-re is, és jó lenne, ha szorosabbra fûzhetnénk testvéri
kapcsolatainkat más szervezetekkel is, olyanokkal például,
mint az EKE. Örülünk annak, hogy a Liebenzelli Misszió és
a Molnár Mária Külmissziói Alapítvány által kiküldött Edgar
Luz és családja ecuadori, Dr. Keszi Krisztina orvosnõ zambi-
ai, valamint Csépe Andrea délkelet-ázsiai külmissziós szol-
gálatát, és Czövek Sára és férje romániai, cigányok között
végzett szolgálatait is sokan követik imádságos figyelemmel.

Szeretettel köszöntjük azokat a testvéreinket, akik az
elmúlt esztendõ során, mint új tagok léptek sorainkba. Érez-
zék jól magukat közöttünk és Jézus Krisztus jó vitézeiként
vegyék fel a munka terhét!

Hálás szívvel emlékezünk azokra a testvéreinkre, akik az
elmúlt év során mentek haza az Úrhoz! – Nagy Eszter (1929)
Tiszaújváros, – Varga Istvánné (1926) Eger, – Bácsi Jánosné
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1) Végzett munkánk
I./ Általános áttekintés

A Biblia Szövetség 2007-ben, központi szervezésben,
mintegy 70 (bibliaiskolai tanfolyamok nélkül) rendezvényt
tervezett, amik elõadások, napos vagy hetes konferenciák,
bibliaiskolai tanfolyamok voltak, és általában az országnak
azt a területét fedték le, ahol tagjaink számottevõ része él és
dolgozik.

Közös szervezésben a Bibliai Házassággondozó Szolgá-
lattal egy rendezvényt tartottunk. Munkánkat pénzeszközzel
magán és jogi személyek, jogi személyiség nélküli gazdasá-
gi társaságok; valamint oktatási eszközök, illetve egy sze-
mélygépkocsi használatba adásával az Országos Bibliaiskola
Alapítvány; kiadványok megjelentetésével pedig az Ébredés
Alapítvány támogatta. Az NCA, a Nemzeti Civil Alapprog-
ram támogatását késõbb részletesen ismertetem majd.

Beszámolóm nem tartalmazza az aktív biblia szövetségi
körzetek szervezte programokat, illetve azokat sem, ahol az
elõadásokat, szolgálatokat Szövetségünk tagjai tartották
vagy végezték, de a szervezés vagy regisztráció nem péceli
központunk feladata volt.

Rendezvényeink nyitottak voltak, azon részvételi korláto-
zást csak nemek (pl. kerékpáros fiú tábor), életkor (pl. ifjúsá-
gi táborok), képzettség (pl. orvosok, pedagógusok konferen-
ciája), illetve férõhely miatt kellett alkalmaznunk. Ennek
alapján az Alapszabályunk szerinti közhasznúsági jelleget
rendezvényeinken biztosítottuk.

II./ A BSz munkálkodásának részletes ismertetése
a) A gyermekek és az ifjúság testi- és lelki egészség-

megõrzése, képességfejlesztése
– ifjúsági táborokat:
– 10-13 éves fiúk és lányok a Tolna megyei Simontornyán,

a református gyülekezet épületeiben, mint táborhelyen
töltöttek el hat napot hét felügyelõ-programvezetõ és
élelmezésért felelõs felnõttel. 

– A 13 évesnél idõsebb lányok ugyanezen a helyen és idõ-
pontban korosztályuknak megfelelõ lelki-szellemi környe-
zetben és foglalkozásokon vettek részt, a két táborban
összesen 45-en. 

– Az ifjú felnõtt (16 év feletti) fiatalok szokásos nyári hetét

is Simontornyán rendeztük 16 résztvevõvel és két prog-
ramvezetõvel, két élelmezésért felelõssel. 

– A 13 év feletti fiúkat a Bereg megyei Tarpa és Bereg-
surány közötti lovas tanyára csábítottuk, ami kitûnõen
ellátott bázist volt a környék kerékpárral történõ felfede-
zéséhez is.

– Egy hetet töltött el péceli központunkban az állami gon-
doskodás vagy nehéz családi körülmények között élõ 6-12
év közötti 16 kislánylány négy munkatársunk felügyelete
és szeretõ gondoskodása mellett. A költségeket a Biblia
Szövetség fizette.

– Ötödik kenus táborunkat a Sajó folyóra szerveztük, ahol
több mint 20 fiatal szakavatott vezetõk kíséretében fedezte
fel a máskor szeszélyes, most szelíd folyamot.

– 2007-ben Pécelen kétszer szerveztünk egy-egy napos
ifjúsági konferenciát, az évzáró szilveszteri program vi-
szont elmaradt. Tavasszal az immár hagyományosnak is
tekinthetõ délvidéki maratoni gyalogláson is részt vett
több fiatal a nagybecskereki gyülekezet vendégeiként.

b) Oktatás
– Emelt szintû bibliaiskolai tanévet 2007-ben sem indítot-

tunk.
– Összesen 31 alapfokú, és 7 szakirányú bibliaiskolai tan-

folyamot rendeztünk péceli központunkban, Budapesten,
Cegléden, Debrecenben, Hajdúböszörményben, Nyíregy-
házán és Tiszakeszin, ebbõl két helyszínen új tanfolyam-
ként, ez utóbbiakon mintegy 70 résztvevõvel, a többi tan-
folyam létszáma rendezvényenként 20-25 közötti. 

– Pedagógus-konferenciánkat a festõi Duna-kanyarban tar-
tottuk, a szépalmai szálloda fogadta ebben az évben is
orvosoknak szervezett konferenciánk résztvevõit, Péce-
len több napos, Cegléden és Hajdúböszörményben egy-
egy napos lelkész konferenciára szerveztünk programot.
Ezek a rendezvények szakmai jellegûek voltak, a részt-
vevõk létszáma rendezvényenként változott a 25 és 50 fõ
között. 

– Többnapos szakkonferencia volt, mégis külön említem,
hogy ezen a nyáron szerveztünk ú. n. Missziói konferen-
ciát, ahol a misszió iránt érdeklõdõk ismerkedhettek ma-
gyarországi szervezetekkel, és missziót érintõ kérdésekkel.

(1943) Balmazújváros, – Forrai Kálmánné (1925) Debrecen, –
Darabi Józsefné(1930) Ópályi, – Bálint Pálné (1927) Õr, –
Kertész Lajosné (1952) Aranyosapáti, – Szállási Kálmánné
(1923) Nagyecsed, – Dani Ida (1931) Vaja, – Csenki Andrásné
(1944) Ráckeve, – Sóvágó Imréné (1914) Hajdúböszörmény, –
Bánki Ilona (1925) Békéscsaba, – Pálúr László (1933) Buda-
pest, – Kovács Elza (1930) Gyõr, – Hajdú Ilona (1940) Gyula,
– Gazda Benedek (1932) Marosvásárhely, – Gereczi Lajosné
(1926) Albertirsa, – Valkó Jánosné (1928) Miskolc, – Szabó
Mihályné (1915) Budapest, – Beck Józsefné (1929) Szigetvár,
– Radnai Mihályné (1923) Pécel, – Tóth Lajos (1933) Deb-
recen. Közülük néhányan már az azt megelõzõ esztendõben
költöztek el, de csak 2007-ben szereztünk errõl tudomást. 

Legyen emlékezetük áldott, itt maradt szeretteik találjanak
vigasztalást abban az élõ reménységben, melyre újonnan
szült minket a mi Urunk, Jézus Atyja!

Végül pedig köszönetet mondok önkénteseinknek, körzetfe-
lelõseinknek, tanácsunk tagjainak, bizottságainkban szorgos-
kodóknak, konferenciáinkon, csendes napjainkon szolgálók-
nak, péceli központunk dolgozóinak és mindazoknak, akik
áldozatos fizikai, szellemi munkájukkal és adományaikkal se-
gítették a Biblia Szövetség 2007. évi tevékenységét, céljainak
megvalósítását. „A kegyelem legyen mindazokkal, akik sze-
retik a mi Urunk Jézus Krisztust romlatlanságban.” (Ef 6,24)

Tisztelt Közgyûlés, kérem jelentésen elfogadását!
Dr. Sípos Ete Álmos fõtitkár

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
a Biblia Szövetség 2007. évi tevékenységérõl
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– A 2007 év elsõ felében ismét megszerveztük Bp. Nagyvá-
rad téri református gyülekezet vendéglátásában az immár
hagyományos nõi szombatokat, alkalmanként sokszor
több mint 100 résztvevõvel. 

– A Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató Köre harma-
dik genezis táborát Pécelen szervezte változatlan érdeklõ-
dés mellett, mintegy 30 bentlakó vagy bejáró részvételével. 

c) Házasság és családgondozás
– Házassággondozó konferenciánkat (a Bibliai Házasság-

gondozó Szolgálattal) 18 házaspár részvételével Szép-
almára szerveztünk.

– Tavaszi és õszi családos napunkon a szülõk délelõtti közös
beszélgetése, a gyerekeknek szervezett játék, kirándulás, a
fiatalok teaháza, majd a közös ebéd és az azt követõ ba-
rátkozás sokunkban erõsíti a testvéri összetartozás érzését,
segítve a keresztyén jövõ építését is. 2007-ben is mintegy
500 személyt érintett a két alkalmon.

d) Lelki egészségmegõrzés, lelki gondozás
– A májusi közgyûlés és konferencia, a tavaszi nagyatádi, a

nyári debreceni és nyíregyházai, az õszi miskolci és buda-
pesti, valamint a hajdúböszörményi rendezvény, mint
elõre tervezhetõ programok a fõ gerincét adják a Biblia
Szövetség országos kiterjedésû munkájának. 

– 2007 nyarának végén harmadszor szolgált Szövetségünk
küldöttsége a délvidéki, nagybecskereki (Zrenanin) konfe-
rencián. 

– A két berekfürdõi (90 és 110 személy), a péceli (nyári, 20
személy), valamint a szépalmai (õszi, 35 személy) felnõtt
konferenciánk is igen tartalmas programmal szervezõdött.

e) Ismeretterjesztés:
– A Biblia Szövetség negyedévi rendszerességgel megjelent

kiadványa, a Biblia és Gyülekezet c. folyóirat tavaly õsszel
volt 19 éves, a szerkesztés munkáját a Szövetség, kiadását
az Ébredés Alapítvány végzi.

– Teológiai, etikai, társadalmi témákat választottunk tavalyi
Fontos kérdések sorozatunk elõadásaihoz is, amit havi
rendszerességgel, immár 14. éve szerveztünk Budapestre.
A hangzó anyagot sok száz kazettán és CD-n, országon
belül és kívül – reméljük áldással – használják.

– Megújult honlapunk másfél éves lett év végén és túlhalad-
tuk addigra a 45 ezres látogatói létszámot, hetenként 500-
800 közötti olvasóval. A hétfõnként frissített heti üzene-
tünket a szerkesztõk egyperceseknek hívják, mindig más-
más BSZ tag írja. ( www.bibliaszov.hu )
1. A Biblia Szövetség 2007-ben megválasztott új Tanácsa

háromszor ülésezett 2007-ben. A tanácskozásról rövid be-
számolóban tájékoztattuk a tagokat a Biblia és Gyülekezet
lapjain.

2. A Felügyelõ bizottság 2008. március 15-én vizsgálta
gazdálkodásunkat.

3. Tisztem bejelenteni, hogy a tagokra vonatkozó alap-
szabályi rendelkezés szerint önkizárással senkinek sem szûnt
meg 2007-ben tagsági jogviszonya.

4. A Biblia Szövetség körzetei fontos hátterét adják cél-
jaink megvalósításának. Körzeteink aktivitása változó. A
távolság vagy az idõs kor sokszor nehezíti a kapcsolattartást,
a közös munkát. 

2) Mérleg (ezer Ft-ban) elõzõ év tárgyév
A. Befektetett eszközök: 108.168,- 104.514,-
I. Immateriális javak: 0,- 
II. Tárgyi eszközök: 108.168,- 104.514,-
III. Befektetett pü-i eszközök: 0,-
B. Forgóeszközök: 6.599,- 8.367,-
I. Készletek: 0,-
II. követelések: 0,-
III. értékpapírok: 558,- 5.658,-
IV. pénzeszközök: 6.041,- 2.709,-
Eszközök (aktívák) összesen: 114.767,- 112.881,-
C. Saját tõke: 114.458,- 112.881,-
I. induló tõke: 0,-
II. tõkeváltozás/eredmény: 108.834,- 114.917,-
III. lekötött tartalék: 0,-
IV. Tárgyévi eredm. közh. tev.-bõl: 5.624,- - 1.931,-
V. Tárgyévi eredm. vállalk. tev.-bõl: - 105,-
DTartalék: 0,-
E. Céltartalék: 115,- 0,-
F. Kötelezettségek: 194,- 0,-
I. Hosszúlejáratú: 0,-
II. Rövid lejáratú: 194,- 0,-
Források (passzívák) összesen: 114.767,- 112.881,-

3) Gazdálkodást részletezõ jelentés
A Szövetség kiadásai közhasznú céljai megvalósítását

szolgálták.
– 2007-ben a Biblia Szövetség a Nemzeti Civil Alapprog-

ramtól (NCA) pályázat alapján 1.825.000,- forinthoz jutott.
A támogatás nagyobb részét közüzemi számlák kifizetésére,
valamint munkabérek és közterhei fedezeteként használta a
Szövetség, illetve egy-egy számítógépet és egy projektort is
vásárolhattunk. 

– 2006-ban 1 %-os SZJA felajánlásból 516.026,- Ft-ot kap-
tunk, amit 2007. év szeptemberéig felhasználtunk épület-
tetõ javítására, villámvédelem felújítására, mosogatógép
vásárlására, kiadvány költségeire, rendezvényekhez asz-
talok vásárlására, valamint elõnyomtatott levélpapírokra
és borítékokra.

– 2007. év októberében az SZJA 1%-ának felajánlásából
609.744,- Ft-ot kaptunk, ennek felhasználását a következõ
év jelentése tartalmazza.

– Az Országos Bibliaiskola Alapítvány oktatási anyagok és
egy személygépkocsi használatba adásával támogatta
munkánkat.

– Költségvetési támogatást a Biblia Szövetség nem kapott,
központi költségvetési szervtõl, állami elkülönített pénz-
alaptól, helyi és kisebbségi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától illetve mindezek szervétõl
támogatásban nem részesült.

– Vállalkozási tevékenységbõl, ami ingatlan bérbeadásából,
illetve a munkavállalók bérleti jellegû befizetésébõl adó-
dik 1.100 ezer Ft bevétele volt a Szövetségnek, a bevételt
nem osztotta szét, vállalkozási kiadásokra fordította. 

– Az egyesület önkéntes munkát végzõ vezetõ és egyéb
tisztségviselõi, munkatársai, tagjai tiszteletdíjban nem ré-
szesültek. Munkadíjat munkavállalói minõségében a titkár
kapott a tisztségviselõk közül. A BSz 2007-ben összesen
bruttó 9.451 ezer Ft-ot fizetett ki munkabérként az év
folyamán változó létszámú (hat, illetve május végétõl
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A Felügyelõ bizottság 2008. március 15-én tartotta ülését,
amelyen megvizsgálta a Biblia Szövetség 2007-es évi pénz-
ügyi gazdálkodását. A vizsgálatban részt vett a bizottság három
tagja, a Biblia Szövetség két munkatársa és belsõ ellenõre.

Mivel a bizottság új összetételben elõször tartotta ülését,
ezért ennek megfelelõen módosította Ügyrendjét.

A vizsgálat során a bizottság értékelte a Biblia Szövetség
2007. évi költségvetésének teljesítését, összevetette a ter-
vezetet a megvalósulási adatokkal. A közhasznúsági jelentés
gazdálkodási adatai tényszerûek, a bizottság a 2007. évi
tevékenység közhasznúságát megfelelõnek ítéli.

A pénzforgalmi kimutatások és bizonylatok vezetése – szú-
rópróba módszerrel vizsgálva – rendben történt az év során.

Mivel a Felügyelõ bizottság elnöke rendszerint részt vett a
Szövetség Tanácsának ülésein, így figyelemmel kísérte a
törvény betartását, az ügyrendet és a pénzügyi helyzetet. A
pénzügyi kötelezettségek terv szerint teljesültek, a bizottság
a 2007-es év során törvénybe ütközõ, vagy Alapszabályt
sértõ intézkedéseket, eseményeket a Szövetség mûködé-
sében nem tapasztalt.

Mindezek alapján a bizottság a 2007. évi gazdálkodásról
szóló jelentéseket elfogadásra javasolja.

Megvizsgálta továbbá a bizottság a 2008. évi költségvetés
tervezetét is, azt megvalósíthatónak tartja, így azt is elfo-
gadásra ajánlja.

Móréh Tamás, a Felügyelõ biz. elnöke

1./ Az OBA a 2007. évben az oktatást támogatta, ezzel cél
szerinti és egyben közhasznú tevékenységet végzett.
– Támogatta a Biblia Szövetséget (Pécel, Kálvin tér 2/b),

annak oktatási, ismeretterjesztõ tevékenységét, bibliaisko-
lai oktatását az OBA tulajdonában lévõ személygépkocsi
használatba adásával; a tantermi oktatáshoz, valamint kon-
ferenciák, elõadások segédeszközeként írásvetítõt, vetítõ-
vásznat, vetítõgépet biztosított.

– Pénzeszközzel támogatta a Biblia Szövetség oktatási, is-
meretterjesztõ tevékenységét a Bp. Nagyvárad téri Ref.
Egyházközség (Bp. VIII. Üllõi út 90.) támogatásával, ahol
a Szövetség számos rendezvényét tartják (Fontos kérdé-
sek sorozat, konferenciák, elõadások), valamint a gyüle-
kezet munkatársai a Biblia Szövetség bibliaiskolájában

rendszeresen oktatnak és igazgatási tevékenységet vé-
geznek.

2./ A 2007. évi mérleg (cursív a 2006. év adata) ezer Ft.
A. befektetett eszközök 310,- 261,-
- tárgyi eszközök 310,- 261,-
B. forgó eszközök 1.050,- 2.808,-
- pénzeszközök 1.050,- 2.808,-
eszközök-aktívák összesen 1.360,- 3.069,-
C. saját tõke 1.360,- 3.069,-
- induló tõke 1.473,- 1.473,-
- tõkeváltozás 71,- -112,-
- tárgyévi eredm. közh. tev.-bõl -184,- 1.708,-
források, passzívák összesen 1.360,- 3.069,-

Felügyelõ bizottsági jelentés

négy) munkavállalónak (ebbõl kettõ, illetve májustól egy
személy rész munkaidõs), a titkári munkabér br. 3.552-
ezer Ft volt.

– Az egyesület a tagoknak vagy más személynek cél szerin-
ti juttatást nem adott. A munkavállalók közül 3 személy
65 ezer Ft, 1 személy 32 ezer Ft értékû üdülési csekkben;
május hónaptól négy munkavállaló havi 5.000,- Ft hidegé-
tel utalványban, mint természetbeni juttatásban részesült.

– Non profit szervezetként támogatta a simontornyai refor-
mátus gyülekezetet 324 ezer Ft-tal, mivel az ott tartott
ifjúsági konferenciáinkért díjat nem fizettünk.

– A Biblia Szövetség 1994-tõl egy Rt-ben rendelkezik rész-
vényekkel. Ezeket az értékpapírokat a tagjainktól ajándék-
ba kapott kárpótlási jegyekért vásároltuk. Az Rt-t nem
vezették be a tõzsdére, a részvényeknek forgalmi értéke
évek óta nincs, így a Szövetség, bár értéken nyilvántartja,
hasznosításukra valószínûleg a közeljövõben nem keríthet
sort.

– Vagyon 2006. dec. 31-én 114.767,- ezer Ft, 2007. év utol-
só napján pedig 112.880,- ezer Ft. Az 1,887 ezer Ft va-
gyonvesztés az értékcsökkenési leírás érvényesítésébõl
adódik.

– Vagyon felhasználás részletezése: (ezer Ft-ban): munka-
bérre és közterheire: 11.845,-; béren kívüli egyéb juttatá-
sokra 521,-; igazgatási ktgek: 1.943,-; biztosításra 744,-;
közüzemi díjra: 1.682,-; gépjármûvek üzemeltetésére:
1.179,-; egyéb gépek üzemeltetés-javítás-karbantartásra:
245,-; épület karbantartás-javítás: 674,-; rendezvények,
konferenciák költségeire: 3 697,-; kiadványok költsége:
128,-; nagy értékû tárgyi eszközökre: 726,-; kis értékû tár-
gyi eszközökre: 604,-: bankköltségre 189,-; egyéb kiadá-
sokra: 116,- fordítottunk, az értékcsökkenési leírás
mértéke: 4.379,- 
Összehasonlító jelentés:

– A vállalkozási tevékenység bevétele az összes bevételhez
viszonyítva 3,96%. Ez megfelel közhasznúsági besoro-
lásunknak, ami 10 %-os értéket enged meg. 

– Az év végén hitel nem terhelte szövetségünket.
A BSZ cél szerinti tevékenységei közül a közhasznúakat

részesítette elõnyben, a célok megvalósítását több száz
önkéntes munkatárs segítette, ezzel tevékenységünk több
ezer ember életére volt jelentõs mértékben pozitív ha-
tással. 

dr. Mikolicz Gyula titkár

KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
az Országos Bibliaiskola Alapítvány (OBA) 2007. évi tevékenységérõl
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3./ Egyéb 
– 2007. év októberében az SZJA 1%-ának felajánlásából

36.803,- Ft-ot kaptunk, ezt a cél szerinti tevékenységre,
oktatás támogatására fordítottuk.

– Költségvetési támogatást az Alapítvány nem kapott,
központi költségvetési szervtõl, állami elkülönített pénz-
alaptól, helyi és kisebbségi önkormányzattól, települési
önkormányzatok társulásától illetve mindezek szervétõl
támogatásban nem részesült.

– Vállalkozási tevékenységbõl bevétele nem volt, ilyen jel-
legû tevékenységet nem folytatott.

– Az Alapítvány önkéntes munkát végzõ vezetõ és egyéb
tisztségviselõi, munkatársai, tagjai tiszteletdíjban nem ré-
szesültek. 

– Vagyonunk 2006. dec. 31-én 114.767,- ezer Ft, 2007. év
utolsó napján pedig 112.880,- ezer Ft. Az 1,887 ezer Ft.
vagyonvesztés az értékcsökkenési leírás érvényesítésébõl
adódik.

– Vagyon felhasználás részletezése: (ezer Ft-ban) támoga-
tásra: 2.166,-; könyvelési ktg-re: 55,-; posta ktg-re: 27,-;
anyagvásárlásra: 5,-; bankköltségre 36,-; forintot fordí-
tottunk. 

– Az Alapítvány az elõzõ esztendõben is folyamatosan mû-
ködött, kiegyenlítetlen tartozása az év folyamán nem volt,
ellene per vagy szabálysértési illetve közig. eljárás nem
folyt.

(A Jelentést az Ellenõrzõ bizottsági támogatás alapján 

az Alapítvány kuratóriuma 2008. június 26-án elfogadta.)

Ha Ön rendelkezik internetes kapcsolattal, és a 
www.bibliaszov.hu honlapot felkeresi, akkor a 

Biblia Szövetség heti üzenetét („egyperces“) olvashatja.
Heti rendszerességgel – hétfõn hajnalban frissítve, 

BSZ tagok írják –, aktuális gondolatokkal, vagy jelenleg 
a Galata levél rövid részletének értelmezésével. 

NYISSON ABLAKOT A BSZ FELÉ!
* * *

Íme, ízelítõként a szerkesztéskor is olvasható egyperces:

Ami az örökségbõl kizár:
bujálkodás 

– gondolatok a Galata 5-höz
(Partinka Klára / Nagyatád)

„A nyár az én szerelmem, érte égek, halálthozó csókjára
szomjazom…” – írja Kosztolányi Dezsõ. 

Nyár van, s nem csak a nap hevétõl forró a lég: szabadság,
tánc, erotika, szerelem. „Erosz éjszínû pilla takarta szemét
veti olvatagon s epedezve” ifjú s vén áldozataira, bûbájjal
igéz, s szövi-fonja örökkön a küpriszi hálót. Szelíd ábrán-
dozók, vad duhajkodók egyaránt áldozatául esnek, s hódol-
nak a tilos, színes gyönyörnek. Poharak sorban ürülnek, „de
kedvük egyre szomorúbb, véres szemük fáradt nézése
bamba, bámulnak az unott bizonytalanba….” miközben a
tánc múzsája félig meztelen. (Kosztolányi)

Álmok és vágyak birodalma – vágyaké, melyek által
vezérelve megpróbál két ember egymáshoz kapcsolódni. De
– ahogy Kisfaludy Sándor írja – „Az életnek tengerében Két
örvény van: szív és ész; A kettõnek egyikében A jobb ember
könnyen vész. Az ész ezer bajt okozó; - Ezt el lehet kerülni;
A szív, minthogy ragadozó, Könnyû benn elmerûlni.” 

Csakhogy „E játék nem megy mogyoróba, rámegy a test s
hozzá a lélek, ha balul ütne ki a próba, csak szégyen és halál
kísérnek. S ha nyersz, se lesz a feleséged Dido királynõ, nem
soha. Aki megjátssza ezt a tétet, az gazember vagy ostoba.”
(Francois Villon: Szép lecke az elveszett fiúknak)

De a lányok sorsa sem szebb, vagy jobb, ha belemennek e
játékba. Mert örök a vágy, mely nem pihen meg, s amint
célba ér, helyébe új vágyak teremnek. Így jöhet egyik után a
másik, és nem csak Bertolt Brecht ruhasulykoló leánya

énekelheti a dalt az ártatlanság romlásáról. Pedig õt is figyel-
meztette jó elõre anyja: „Mit anyám mondott gyakorta, Igaz
sehogyan se lehet. Azt mondta: sosem tisztulsz meg, Ha raj-
tad folt esett.”

Szépség az ifjúságban – s ha jön az erõtlen vénség, lehet
„pókhálóba szõtten, mint használatlan ócska pénz.” (Fran-
cois Villon: A szép fegyverkovácsné balladája…) 

Ezért „mikor csak bársony bõrödért s csodás ívû szádért
dicsérlek: arcod ne fesse hálapír, inkább haragpiros önérzet.”
(Baranyi Ferenc) 

Nietzsche szerint az érzékiség gyakran gyorsabban elha-
talmasodik, mintsem a szerelem képes lenne vele lépést
tartani. A szerelem gyökerei ekkor gyengék maradnak, és
könnyen kiszakadnak. A dolgok azonban nem fejezõdnek be
azáltal, hogy megszûnnek történni! Bevésõdnek az em-
lékezetbe, fönnmaradnak az egyéniségben – s „Újul a bú, s
feljajdul újra egyszer Eltévedt életünk ellen a vád…”
(Goethe)

Szemérmetlen, érzéki hatást keltõ viselkedés, kicsapongás;
az érzékeknek való kedvezés a szellemi élet rovására. S min-
dez kirekesztõ magatartás: kizár a minõségileg magasabb
rendû életbõl és Isten országából, az örök életbõl egyaránt. A
Bibliában már az õsatyák története azt példázza, hogy Isten
választott népe szexuális etikájának különböznie kellene a
szomszéd népek gyakorlatától. Az Újszövetség az Ószövet-
séghez hasonló módon ítéli meg a házasságon kívüli nemi
kapcsolatot, a hellén világ szexuális kicsapongásait és
erkölcsi romlását megbélyegezve. Jézus pedig még a bûnös
vággyal teli, kihívó tekintetet is. Az apostoli iratok szintén
elítélik a tiltott szerelmi kapcsolat minden formáját. Ezért
sokkal jobb kiállni a próbát, s majd elmondani: méltó küzde-
lem volt!

Ehhez erõt Jézus Krisztus ad, hogy átvehesd a neked fél-
retett gyõzelmi koronát.

„„EEGGYYPPEERRCCEESS““ ÍÍZZEELLÍÍTTÕÕ

Salamonnak, Izrael királyának intése: 
„Ne folyjanak forrásaid az utcára

és patakjaid a terekre!”
Pld 5,16


