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A Biblia Szövetség folyóiratának melléklete

2009. évi II. számhoz

LÁTOGATÁS A BIBLIAISKOLÁBAN
A BIBLIA SZÖVETSÉG BUDAPESTI BIBLIAISKOLÁJÁNAK BEMUTATÁSA

„Hitetek mellé ragasszatok… tudományt!” (2Pt 1,5) Ez
az ige jutott eszembe, amikor a bibliaiskolai riport megírására készültem. A Biblia alapos tanulmányozása, Isten
kijelentéseinek helyes értelmezése nélkül ugyanis nem
juthatunk el az egészséges tanítványságra. Természetesen
az sem mindegy, hogy kinek a hatása, irányítása érvényesül
a tanulás folyamatában, különösen, amikor még befolyásolható „csecsemõkorban” vagyunk.
Ezt érthette meg a sokunk által szeretett és tisztelt Pásztor Gyula református lelkipásztor, amikor a 80-as években
szervezni kezdte a biblia-ismereti tanfolyamokat Pécelen.
Õ egyik alapítója is volt a Biblia Szövetségnek, amely
megalakulásától kezdve nagy hangsúlyt fektetett a tanításra. Székházuk felépülése után még szélesebbre tárhatta
kapuit.
A péceli bentlakásos bibliaiskola vezetését három esz-

tendeig dr. Pálhegyi Ferenc vállalta. Tõle vette át a vezetést
2001-ben Sípos Alpár Szabolcs, s a péceli mellett a következõ évtõl már kihelyezett tanfolyamokat is szerveztek
azokban a gyülekezetekben, ahol a jelentkezõk száma elérte
a 25 fõt.
Három évvel ezelõtt merült fel a BSZ vezetõiben az a
gondolat – fõleg Sípos Szabolcsban –, hogy Budapesten is
indítsanak önálló bibliaiskolát, hiszen itt van a legtöbb
gyülekezet és sok a fiatal. Isten támogatta és megáldotta ezt
a kezdeményezést, és a 2008/2009-es tanévben 85 hallgatóval megindult az önálló budapesti képzés.
Kelenföldön, a valamikori Olimpia mozi helyén, jól
megközelíthetõ otthont teremthetett a lelkes fiatal csapat,
ahol a részt vevõ diákok nem csak tudásban, hanem
lelkiekben is gyarapodnak – ezt bizonyítják a velük folytatott beszélgetések is.
Z. K.
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hogy Isten szolgálatába Suhai György
álljon.
– A Saint Louis-i Covenant Theology-t végeztem, ahová eredetileg is azért mentem ki,
hogy felkészültebbé
váljak a tanítói szolgálatra, amire már ekkor
elhívást éreztem. Január óta a bibliaiskola
fõállású munkatársa
vagyok (nem a Biblia
Szövetség alkalmazásában).
– Hogyan került kapcsolatba a bibliaiskolával?
– 2004-ben merült föl elõször a bibliaiskola gondolata, amikor én magam is beiratkoztam az akkor még csak Pécelen
folyó alapfokú képzésre. Annyira megtetszett az, amit és
ahogy Sípos Alpár Szabolcs ebben a szolgálatban végzett,
hogy az én szívemben is vágy ébredt ugyanennek a szolgálatnak a végzésére. Szabolcs, illetve Fûtõ Róbert bátorítása további megerõsítésként szolgált.
– Milyen tárgyat tanít?
– Jelenleg Ószövetséget és hermeneutikát (bibliaértelmezés
tudománya).
– Milyen személyes tapasztalatokra tett szert?
– Ami a tanítói szolgálatot illeti, nem csak a kint szerzett
teológiai ismeret, hanem az ottani professzoraim példamutató, szelíd, alázatos hozzáállásának továbbadása is szívügyemmé vált. Az amerikai hívõ testvérek körében tapasztalható alapvetõ derû szintén nagyon nagy hatással volt
rám. Ez az evangéliumba vetett hitbõl fakad és ez nemcsak
az Egyesült Államokban, hanem nálunk, Magyarországon
is így kellene, hogy legyen. Õszintén remélem, hogy a
tanítói szolgálat során sikerül majd ebbõl az evangéliumi
örömbõl is tovább adnom valamit magyar testvéreimnek.
*
Csapkovics Bertalan a bibliaiskola házigazdája, vagy
ahogy Szabolcs mondja, „mindenese”, aki a Budapesti Mûszaki Egyetemen mûszaki menedzser szakon végzett, s az
utolsó tanévben már félállása volt a Rehab ZRT-nél. Öt évig
dolgozott itt, ebbõl két éven át volt a fogyatékosok számára
készített egyedi termékek értékesítõje.
Mindig rácsodálkozom Isten egyénre szabott útjaira, amit
a következõ beszélgetés is tanúsít.
– Mikor hallott elõször az evangéliumról?
– Elsõ éves egyetemistaként, a kollégiumban kerültem kapcsolatba a Timóteus Társaság tagjaival. A családi hátterem
görög katolikus, csodálatos volt számomra az örömhír felfedezése. Kerestem a helyemet a szülõfalumban, Olaszliszkán, majd a szomszédos Vámosújfaluba jártam református gyülekezetbe, itt találkoztam újra egyik iskolatársammal, aki ma már a feleségem. Késõbb a Nagyvárad téri
gyülekezetben konfirmáltam, majd Békásmegyerre költözvén, az ottani református gyülekezetbe épültünk be.
– Isten nagy változásokat hozott az életében, hiszen feladta
világi munkáját, sõt teológiára is beiratkozott.
– Egyre jobban foglalkoztatott az, hogy egy világi munkahelyen hajtani a pénzért – nem az én helyem. Talán töb-

A bibliaiskola igaz- Sípos Alpár
gatója, Sípos Alpár
Szabolcs
Szabolcs református
lelkipásztor az Isten
által kijelölt helyét a
tanításban, a fiatalokkal való foglalkozásban találta meg.
– 2001-ben kezdte el
ezt a szolgálatot. Az
elmúlt évek tapasztalatai megerõsítették Isten elhívását?
– Teljes bizonyosságom van afelõl,
hogy az Úr terelt engem erre az útra. Feleségemmel és
barátaimmal gyönyörködünk abban, ahogy az Úristen
lépésrõl lépésre vezet minket, és egyre több lehetõséget
nyit meg elõttünk.
– Pécelen is folytatódik a munka?
– Természetesen, pillanatnyilag csak az emeltszintû oktatás
szünetel, és ott is hétvégén fogadjuk a diákokat. Emellett
Cegléden, Tiszakeszin mûködik tanfolyamunk, tavasszal
Tatabányán indítottuk el, õsztõl pedig Debrecenben. Több
mint 715 fõ kezdte már meg tanulmányait a bibliaiskolákban. Az elmúlt években 18 csoport fejezte be az alapfokú
képzést.
– Beigazolódott, hogy nagy igény volt a budapesti bibliaiskola beindítására, hiszen nem is tudtak mindenkit fogadni.
– Több, mint 100-an jelentkeztek, de 85 fõnél meg kellett
állnunk. Az elõzõ években a budapesti gyülekezetekben
szombaton és vasárnap tanítottunk, de úgy láttuk, hogy a
családosoknak ez túlzottan megterhelõ, ezért az elmúlt
tanévben már csak szombaton találkozunk.
– A sokféle szellemi áramlat, a gomba módra szaporodó
szekták csábításai közül nehéz józanul választani. Ez a
bibliaiskola milyen célokat tûzött ki maga elé?
– Keresztyén világszemléletû embereket szeretnénk nevelni,
akik az életük minden területére kapnának eligazítást. Másik fontos célunk, hogy akik itt végeznek, tudjanak majd a
több tekintetben elesett állapotban lévõ gyülekezetekben
szolgálni, és a családjukban, hivatásukban is eszerint élni.
– Kik tanítanak ebben az
iskolában?
– Az oktatás úgy épül fel,
hogy két év alapképzés
után egy év a speciális
szolgálati területekre való
felkészítés következik. Tanáraink református lelkészek: a dogmatikát Sípos
Ete Álmos és Hotorán Gábor, az írásmagyarázatot
én, az etikát Sípos Levente
tanítja, rajtuk kívül tanáraink még Fûtõ Róbert és Fûtõ Róbert
Suhai György.
*
Az egyik fiatal tanár, Suhai György, Amerikában végezte
el a teológiát. Azzal a céllal tért vissza Magyarországra,
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bet is kihozhatnék az erõforrásaimból. Isten biztosan
gondoskodna rólunk (akkor már megszületett a kislányunk), ha az õ szolgálatába állnék teljes idejû munkában. Feleségemmel megbeszélve, 2007 tavaszán
beiratkoztam a révkomáromi teológiára (ott mûködik
levelezõ oktatás). Az újpesti bibliaiskola után jártam
teológus-oktatásra is, amelyet Sípos Szabolcs vezetett.
Ott barátkoztunk össze, s kerültem a budapesti bibliaiskolához, ahol regisztrálok, tananyagot osztok ki, és
házigazda vagyok.
Sokat épültem a bibliaiskolában, és azt szeretném, ha
minél többen eljuthatnának ennek felfedezésére. Nagy
örömünk, hogy átlagosan több mint 90 százalékos volt a
részvétel egész évben, és nagyon bátorítóak a visszajelzések. Hallgatóink elmondják az örömeiket: egyre
inkább értik Isten igéjét, és személyes életük is formálódik.

– Milyen cél vezette, amikor beiratkozott egy olyan iskolába,
amely nem ad világi képesítést?
– Célom a bibliaiskolában megszerzett "tudás" hasznosítása
a gyülekezeti, családi és más közösségekben. Jó érzés erre
elhívott szolgának lenni.
*
Péter Zita tanárnõ, hitoktató is nagyon jó véleménnyel van
a bibliaiskoláról.
– Mindenkinek, aki tud olvasni, tanulni, és jobban meg akarja ismerni Istent, a bibliaiskolában a helye – mondja lelkesen. – Sokfelõl jöttünk, 20 évestõl a nyugdíjas korúig,
diákok, fiatal házasok, babát váró anyukák, nagy családos
szülõk és egyedülállók egyaránt részt vettek velem ezen az
elsõ évfolyamon, amikor a Szentírás egészét vettük át 10
egységre bontva. Teológusokról és két lelkészrõl is tudok,
akik ismereteiket jöttek felfrissíteni, ugyanakkor az érdeklõdõ laikusoknak is nagy segítség az eligazodásban.
Ezek a havonkénti szombatok igazi lelki felüdülést jelentettek, Isten szerinti eligazodást adtak jelen világunkban, de alkalmasak voltak az eddigi bibliaismeret
bõvítésére, új összefüggések meglátására is. A 28 gépelt
kiegészítendõ oldal mellett három füzetet írtam tele.
– Milyenek a tanárok?
– Van számonkérés, de teljesíthetõ, pontos az eligazítás, a
tájékoztatás. A nap elején vázlatot kaptunk, ezt kiegészíthettük, megtanulhattuk. Logikus rendezettség segítette a
memorizálást, sok Igét kívülrõl kellett megtanulni. Az
ajánlott irodalom teljesítését megkönnyítette a helyszíni
iratterjesztés.
Istennek hála Szabolcsért! Az õ személyisége, Istenbe
vetett bizalma, kedves, alázatos, szelíd, természetes és olykor humoros lénye, õszintesége és az evangélium terjedéséért Urunknak odaszánt élete óriási ajándék a hallgatóságnak:
megerõsítõ, Istenhez igazodásra serkentõ. Az a csodálatos,
hogy miközben ismereteket közöl, évszámokat, történelmi
eseményeket és vonatkozásokat taglal – többször térképpel,
kivetítve a közös tanulmányozáshoz –, ugyanakkor Igét
hirdet, a lelkünket ápolja, irányt mutat. A feleségérõl sem
szeretnék megfeledkezni, aki a 4 gyermek mellett biztos
hátteret nyújt. Az õ segítsége, megértése és imádsága nélkül
Szabolcs nem végezhetné ezt a szolgálatot.
– Mit vár az iskola elvégzésétõl?
– A bibliaiskolának köszönhetem elhívásomat erõsítõ,
közösségi, kegyelem-központú gondolkozásom erõsödését. Remélem, hogy folyamatosan változni fogok a kérdésekhez való igei hozzáállás terén, és a jó példa láttán
Krisztus-arcúbbá válhatok. A következõ nemzedéknek

AHOGY A DIÁKOK LÁTJÁK
A csoportban sok a fiatal. Tanár, orvos, mérnök, vállalkozó és gyesen lévõ kismama egyaránt megtalálható
köztük. Néhányan vállalták, hogy a bibliaiskolával kapcsolatos tapasztalataikat, véleményüket megosztják olvasóinkkal.
– Az utóbbi idõben egyre fontosabbnak éreztem, hogy elmélyítsem bibliai ismereteimet – hangsúlyozta
Mészáros Ferenc. – Szerettem volna megérteni az Ige szerkesztési
elvét és meglátni a bibliai összefüggéseket.
– Miben más ez, mint az eddig ismert
igei alkalmak?
– Másként dolgozzuk fel a Bibliát,
mint a gyülekezeti közösségben. Itt
Mészáros Ferenc
elsõsorban az általam oly' fontosnak tartott kontextusokat és összefüggéseket tárgyaljuk
meg, de eközben mindig van valami személyes üzenet is
számunkra. A számonkérés rákényszerít arra, hogy annak
tudatában hallgassam végig az elõadásokat.
Semmilyen más közösségi alkalommal sem tudnám
összehasonlítani ezeket a napokat – folytatja Mészáros
Ferenc –, már az elsõ szombaton úgy éreztem, hogy egy
nagyon régóta összeszokott közösség vagyunk: segítettünk
asztalokat és székeket pakolni, együtt izgultunk a dolgozatok elõtt, a szabad percekben kitárgyaltuk az órai (és a nem
órai) gondolatainkat, együtt mentünk ebédelni. A szünetekben valakitõl mindig kaptunk valami kedvességet: egy
Igét, egy jó szót, egy kocka csokit, egy szelet sütit vagy
gyümölcsöt. Annyira emberi és egyben a Lélek által átitatott alkalom egy ilyen szombati nap.
Egy egész napos rendezvény, 8x45 perces órákkal, 15
perces szünetekkel, valamint egy 1,5 órás ebédszünettel
megszakítva, elõször ijesztõnek tûnt. Sokszor azonban
csak valamikor délután eszmélek rá, hogy máshol már rég
elfáradtam volna, itt pedig szinte töretlenül képes vagyok
figyelni. Arról nem is beszélve, hogy a fiunk születése
elõtt 3 nappal a várandós feleségem is végig tudta ülni a
napot, pedig azokban a napokban már minden testtartás
fárasztó volt számára! Áldott alkalmak ezek!
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tõje, Suhai Gyuri), de ez is tetszik. Szintén tetszik a fegyelem: minden témát dolgozattal zárunk, és egy bizonyos
szintet el kell érni a továbblépéshez. Nem keveset tanulunk
a feleségemmel otthon, amikor a dolgozatokra készülünk.
Rengeteget növekedett „önbizalmunk”, amikor a Biblia
ismeretérõl van szó. Kiemelném Csapkovics Berci szeretet- és áldozatteljes szolgálatát, õ intéz minden adminisztratív teendõt. De a legjobban az egész iskola lelkülete tetszik: Szabolcs tudása, alázata és a tiszta tanítás. Sokszor
érezzük úgy, hogy nem is iskolában ülünk, hanem gyönyörû prédikációt hallgathatunk. Mindenkinek javaslom,
aki havonta egy szombati napot erre tud fordítani.
– Mint üzletember és vállalkozó milyen döntések elõtt áll, ha
a bibliai parancsok szerint akar élni? Megvalósítható ez?
– Isten parancsa – mellyel mindig védeni akar bennünket –
sokszor ütközik a világ szabályaival, legyen szó munkáról,
házasságról, gyereknevelésrõl, barátságokról, szórakozásról stb. Az üzleti élet sem kivétel, de nem is egyedüli helye
az ilyen konfliktusoknak. Hiszem és vallom, hogy Isten
parancsai itt is csak védeni akarnak bennünket. Mivel
nagyon sokszor pénzügyi kérdésrõl is szó van, nem
vagyunk hajlandók mindent Istenre bízni. Kicsit úgy, mint
a középkori „keresztyén” zsoldosok, akiknek be kellett
merítkezniük, mielõtt a „misszió” szolgálatába állhattak
volna. Meg is tették, de a karjukat és kardjukat a víz felett
tartották, jelezve, hogy azokat nem rendelik Isten akarat
alá. Sajnos, meg is lett az eredménye.
Nem mondom, hogy könnyû az üzleti életben a Biblia
parancsai szerint dolgozni, de azt állítom, hogy a szkeptikusok nagy része soha nem is próbálta ki. Bíznunk kell a
Teremtõben! Be kellene tennünk a karunkat és kardunkat
is a vízbe!
A bibliaiskolát bemutatta, és a riportokat készítette:
Zika Klára / Budapest
(A budapesti bibliaiskola 2009/2010-es tanévét
75 másodévfolyamos, valamint 85 elsõ évfolyamos hallgató
kezdi meg 2009 szeptemberében.)

szeretném továbbadni a csüggedés, a kesergés helyett
Isten erejét, az õ értékrendjének helyeslését. Soli Deo
Glória!
Meg kell még említenem a Szentlélek munkáját, ami
adatott, s a helyszín alkalmas voltát. Jó volt átélni a hívõk
egységét, a fegyelmet, a csendet – minden különbözõségünk ellenére.
*
Illéssy János mérnök-közgazdász, Illésy János
jelenleg üzleti tanácsadó és a Keresztyén Vezetõk és Üzletemberek
Társaságának elnöke, háromgyermekes édesapa.
– Honnan szerzett tudomást a bibliaiskoláról, és mi indította arra,
hogy beiratkozzon?
– Hívõ keresztyén családban nõttem fel, Isten létezése számomra szinte sosem volt kétséges. De ez nem feltétlen jelent élõ hitet. Nálam is ez
volt a helyzet: voltak olyan területei az életemnek, amelyet nem adtam át Jézusnak, és persze így tele is voltak
bûnökkel. A teljes átadást Isten 2003-ban végezte el bennem. Sípos Szabolccsal egy megbeszélésen találkoztam.
Valaki megemlítette, hogy az õ gyülekezetükbe járnak
olyanok, akik a bibliaiskolában végeztek, és a tudásuk
kiugró. Egybõl kedvet kaptam az iskolához (nincs teológiai végzettségem), és rögtön szóltam a feleségemnek is,
mert úgy az igazi, ha együtt vagyunk ott. Szinte azonnal
igent mondott. Tudom, hogy a hitben minden nap növekednünk kell és azt is, hogy a Biblia ismerete nem
egyenlõ a hitben való növekedéssel. De kell hozzá! Csodálatos dolog egyre jobban megismerni annak az Istennek az igéjét, aki teremtett, és ennyire szeret bennünket.
– Tudásban, lélekben gazdagodott-e, és ha igen, mit emelne
ki leginkább?
– Kimeríthetetlenül nagy a tananyag, mert maga a Biblia
kimeríthetetlen. Kemény tempót diktál Szabolcs (és segí-
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