Biblia és Gyülekezet

Ingyenes!

Melléklet

A Biblia Szövetség folyóiratának mellékleteként

2010. évi I. számhoz

Programfüzet – 2010

– 2010. év április-december –
A Biblia Szövetség központi
szervezésû konferenciái, csendeshetei,
táborai

A Biblia Szövetség tervezett éves programja
(központi szervezésben – a körzetek programja nélkül; bibliaiskola külön lapon)

– 2009. II. – IV. negyedév –
10.
10-15.

ÁPRILIS
10.
csendes nap Hajdúböszörményben (Kálvin téri ref.
gyül. ház) ELMARAD!
11.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
24.
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)
MÁJUS
8.
9.
14-16.
29.
29.

22-24.

NOVEMBER
6.
õszi körzeti konferencia (Miskolc, Egyházkerületi
Székház)
13.
õszi körzeti konferencia (Bp., Torockó téri ref. templom)
14.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
22-26.
berekfürdõi lelki konferencia *
27.
tanácsülés (Pécel)

éves közgyûlés és konferencia (Bp. Nagyvárad tér)
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
bibliaiskola (Pécel)
elõadás nõknek (Bp. Nagyvárad tér)
csendes nap Debrecenben (Mester u.-i ref. templom)

JÚNIUS
5.
19.
20-25.
28-02.
27-03.
27-03.

családi nap (Pécel)
tanácsülés (Pécel)
konferencia házaspároknak Szépalmán* *
konferencia lelkészeknek (Pécel)
10-13 évesek tábora (Lengyel) *
13 évestõl lányok tábora (Lengyel) *

JÚLIUS
5-10.
12-17.
18-24.
19-24.
26-30.
31-07.

konferencia pedagógusoknak (Pécel) *
családos hét (Lengyel) *
13 év feletti fiúk biciklis tábora *
állami otthonos lányok tábora (Pécel) *
lelki konferencia (Pécel) *
kenus tábor fiataloknak (Rába)** *

fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
konferencia orvosoknak (Szépalma) * (szervezés
alatt!)
bibliaiskola (Pécel)

DECEMBER
3-5.
bibliaiskola (Pécel)
12.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
31.
szilveszteri program (Pécel)
Jelmagyarázat:
– * Részvétel csak elõzetes jelentkezés visszaigazolásával
– Bp. Nagyvárad tér (Nagyvárad téri református templom)
* A Bibliai Házassággondozó Szolgálattal közös szervezésben
** A Bp. Békásmegyeri Ref. gyülekezettel közös szervezésben

Fontos!

AUGUSZTUS
?
családi kenus tábor *
13-15.
bibliaiskola (Pécel)
19-22.
hitben járó fiatalok tábora/képzése *
22.
konferencia Nyíregyházán (ref. templom)

A Biblia Szövetség a programjait
az evangélium és a keresztyén etikai normák
szerint szervezi és rendezi.
Cél a szabadidõ hasznos és pihentetõ eltöltése, és
az ismerkedés lehetõsége mellett
az evangélium üzenetének közvetítése,
a keresztyén tanítások átadása, valamint a
közösségi szemlélet erõsítése és gyakorlása.
A szervezõk a résztvevõktõl kérik és elvárják
a cél teljesülésének támogatását.
Aki a közösségi szabályokat megsérti,
az önmagát zárja ki a programokon való
részvételbõl.

SZEPTEMBER
4.
családi nap (Pécel)
12.
fontos kérdések (Bp. Nagyvárad tér, 17 óra)
12-17.
lelki konferencia (Szépalma) *
25.
tanácsülés (Pécel)
OKTÓBER
2.
csendes nap Hajdúböszörményben (Kálvin téri ref.
gyül. ház)
9.
hitmélyítõ ifj. konferencia (Pécel)

A közölt program elõzetes terv, ezért a változás objektív vagy szubjektív okokból lehetséges,
amirõl folyamatosan tájékoztatjuk olvasóinkat a Biblia és Gyülekezet c. folyóiratban.

Biblia Szövetség, H–2119 Pécel, Kálvin tér 2/B; Tel./fax: (36) 06-28/452-334; e-mail: bsz@bibliaszov.hu
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TUDNIVALÓ A BIBLIA SZÖVETSÉG 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 * jellel megjelöltük, ahová
csak elõzetes jelentkezés alapján fogadunk résztvevõket.
Akkor érvényes a jelentkezés, ha a részvételi szándékot írásban
(név, lakcím, életkor) a kért jelentkezési helyen bejelenti, és azt
a megjelölt összegû jelentkezési elõleg megfizetésével
megerõsíti.
A jelentkezéseket visszaigazoljuk, a részletes tudnivalót a program kezdete elõtt 1-2 héttel 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 egyéb helyben fogyasztás költségét (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!
Jelentkezési elõleg: rózsaszínû postautalványon (vagy BSZ
pénztárba fizetve), program-nap x 1.000,- Ft.
* * *

II. IFJÚSÁGI VAKÁCIÓ
A) 10-13 éves fiúknak – lányoknak: jún. 27.-júl. 03. (Lengyel,
Annafürdõ), költség: 16.900,- Ft/személy
B) 13-20 éves lányoknak: jún. 27.-júl. 03. (Lengyel,
Annafürdõ), költség: 16.900,- Ft/személy
C) 13-20 éves fiúknak (kerékpáros tábor): júl. 18-24.
(Biharugra), költség: 16.000,- Ft/személy
D) Hitben járó fiatalok tábora/képzése (16. életévtõl): aug. 1922., költség: ~10.000,- Ft, helyszín egyeztetés alatt
E) Kenus tábor fiataloknak: júl 31.-aug. 07. (Rába folyó),
költség egyeztetés alatt
Jelentkezni az (A – E) ifjúsági vakációra a Biblia Szövetség,
2119 Pécel, Kálvin tér 2/B címen, 5.000,- jelentkezési elõleg
egyidejû befizetésével lehet. E-feltétele az úszni tudás.
F) Állami otthonos vagy nehéz családi körülmények között
élõ lányoknak: július 19-24. (Pécel) A költségek biztosításához
adományokat kérünk és hálásan fogadunk!
A közöltek tájékoztató jellegûek, meghirdetésük kifejezi a
Biblia Szövetség szándékát a programok megszervezésére. A
végleges hely, idõ és költségtérítés adatait a a Biblia és Gyülekezet 2010. év húsvéti számában és márciustól a BSZ honlapján (www.bibliaszov.hu) közöljük.
* * *
III. KONFERENCIÁK FELNÕTTEKNEK
G) Lelkigondozói hetek Berekfürdõn (Megbékélés Háza),
– november 22-26. vezeti: Zila Péter, költség: 23.000,- Ft/
személy
H) Pedagógus konferencia: júl. 05-10. (Pécel) vezeti: Dr.
Viczián Miklós (költség: 17.000,- Ft/személy/konferencia)
I) Konferencia orvosoknak: október 10-15. (Szépalma)
(költség: 35.000,- Ft/személy/konferencia; BSZ tagoknak
34.000,- Ft/személy/konferencia)
J) Konferencia lelki programmal
– júl. 26-30. (Pécel) vezeti: Benedek Csilla (költség:
17.000,- Ft/személy/konferencia)
– szept. 12-17. (Szépalma) vezeti: Margit István (költség:
35.000,- Ft/személy/konferencia; BSZ tagoknak 34.000,Ft/személy/konferencia)
K) Házaspároknak: jún. 20-25. (Szépalma) vezeti: dr. Pálhegyi
Ferenc (költség: 35.000,- Ft/személy/konferencia; BSZ tagoknak 34.000,- Ft/személy/konferencia) (Élettársakat nem, csak
házastársakat fogadunk!)
L) Családos hét: júl. 12-17. Lengyelben (Tolna megye), költség kialakítás alatt. (Élettársakat nem, csak házastársakat
fogadunk!)
M) Családos kenus tábor: helyszín, idõszak, költség
egyeztetés alatt
A G) – M) programokra jelentkezni a Biblia Szövetség címén
lehet (ld. lent!), 5.000,- Ft/személy elõleg rózsaszínû postautalványon történõ befizetésével.
*
A meghirdetett programokra mindenkit
(a közölt feltételek szerint) 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 postacímen lehet.
A változtatás lehetõségét fenntartjuk,
a változásokról az érintetteket értesítjük!
*

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 16.30-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.
* * *
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Házaspároknak -családoknak
Családi kenus tábor
Kérjük, érdeklõdjön!

Családos hét

Házassággondozó konferencia

Lengyel, 2010. július 12-17.
Vezeti: Weber István és Weber Istvánné
Családos hetet szervezünk a Tolna megyei Lengyel községbe
2010. július 12-17. közötti idõtartamra, amire szeretettel
hívunk gyermekes családokat! (Élettársakat nem, csak házastársakat fogadunk.)
A hét lelki tartalmát egyrészt az áhítat, a családot-házasságotgyermeknevelést 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.
A kisgyermekek számára, délelõttre, felügyeletet biztosítunk.
A szakiskolai kollégium négy ágyas szobái állnak rendelkezésünkre; a 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: kialakítás alatt, részleteket májustól közlünk.
Az érdeklõdõket szeretettel várjuk!
Fontos! Kisgyermekek felügyeletét csak a délelõtti, szülõk
számára szervezett közös elfoglaltság idejére szervezzük
meg. A közös ebédtõl a nap késõbbi részében
a szülõk felügyelnek gyermekeikre.

Hotel Szépalma, 2010. június 20-25.
Vezeti: Dr. Pálhegyi Ferenc és Dr. Pálhegyi Ferencné,
Program: kialakítás alatt
Részvételi költség: 35.000,- Ft/személy;
BSZ tagoknak: 34.000,- Ft/személy
Csak házaspárok jelentkezését fogadjuk el!

Családos nap
Pécel, 2010. június 5-én, szombaton;
Pécel, 2010. szeptember 4-én, szombaton
Minden korosztálynak szervezünk programot:
– szülõknek délelõtti beszélgetést,
– legapróbbaknak játszóházat, felügyelettel;
– idõsebbeknek kézmûves foglalkozást;
– fiúknak focit;
– tizen-huszon éveseknek teaházat.
Közös ebéd a szabadban, majd barátkozás,
ruha-turi, gyerekeknek játék.
Jöveteletekrõl – az étel elkészítéséhez –
jelentkezést várunk elõzõ hét szerdáig.
Jöjjetek el, hívjátok barátaitokat is!
Külön is várjuk a találkozást azokkal a fiatalokkal,
akik az elmúlt nyarakon részt vettek ifjúsági heteinken.
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Szakmai konferenciák

Lelki konferencia

Konferencia lelkészeknek

Pécel, 2010. július 26-30.
Vezeti: Benedek Csilla, szolgatárs: Kurgyis Lászlóné
Részvételi költség: 17.000,- Ft/személy/bentlakás esetén
Elhelyezés: 2-3 ágyas, komfortos szobákban

Pécel, 2010. június 28.-július 2.
Vezeti: Dr. Sípos Ete Álmos
Program: szervezés alatt
Részvételi költség: 17.000,- Ft/személy/bentlakás esetén

Lelki konferencia
Hotel Szépalma, 2010. szeptember 12-17.
Vezeti: Margit István, szolgatársak: Benedek Csilla,
Dr. Szabó Pál
Részvételi költség: 35.000,- Ft/személy;
BSZ tagoknak: 34.000,- Ft/személy

Berekfürdõi konferencia

Konferencia pedagógusoknak

Berekfürdõ, 2010. november 22-26.
Vezeti: Zila Péter
Részvételi költség: 23.000,- Ft/személy

Pécel, 2010. július 5-10.
Vezeti: Dr. Erdélyi Judit és Dr. Viczián Miklós
Részvételi költség: 17.000,- Ft/személy/bentlakás esetén
Elhelyezés: 2-3 ágyas, komfortos szobákban
Program-terv: 1. A Gender program; 2. A cigányság integrációja (oktatásban, gyülekezetben, társadalomban);
3. A civil társadalom szervezõdése;
4. Vallások, világnézetek – helyzetkép;
5. Házasságra nevelés otthon, gyülekezetben, iskolában;
6. Ajtónyitás – hit és hiszékenység;
7. Tanítható-e a rendszeretet?; 8. Filmklub

Konferencia orvosoknak
Hotel Szépalma, 2010. október 10-15.
Vezeti: Dr. Sípos Ete Álmos, Dr. Erdélyi Judit
Program: szervezés alatt
Részvételi költség: 35.000,- Ft/személy;
BSZ tagoknak: 34.000,- Ft/személy
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Fiataloknak
Hitmélyítõ ifjúsági konferencia
Pécel, 2010. október 9.
Olyan 16 év feletti fiatalokat várunk, akik ismerik az Úr Jézust, és szeretnének megismerkedni vagy barátságot ápolni hasonló
keresztyén fiatalokkal. A program 10 órakor kezdõdik, a lelki program a fiatalokat is érdeklõ fontos témához kapcsolódik.
Közben lehetõség van barátkozásra, éneklésre. A részvétel ingyenes. Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

10-13 éves fiúk és lányok tábora

13 év feletti fiúk kerékpáros tábora

Lengyel-Annafürdõ, 2010. június 27. – július 03-ig
Táborvezetõ: Papp Tibor, szolgatársak: Budai Judit,
Horváth Mária, Kézér Karolina, Szilasi József és Zila János
Szabadidõs program: kirándulások, vetélkedõk, helyi nevezetességek megtekintése, kézmûvesség és sok-sok játék
Elhelyezés: zuhanyzás-tisztálkodás lehetõségével, saját ágynemûvel (párna- és paplanhuzattal, lepedõvel vagy
hálózsákkal)
Ellátás: napi legalább háromszori étkezés, egyszeri meleg étel.
Költség: 16.900,- Ft/személy
Utazás: egyénileg vagy közös szervezéssel (vasúton: oda-vissza)
Részvétel feltétel: (bármelyik hiánya kizáró feltétel!) jelentkezés visszaigazolása, betöltött 10. életév és be nem töltött
13. életév, egészségi állapotról orvosi igazolás,
szülõi/törvényes képviselõi nyilatkozat (jelentkezés után
kitöltésre megküldjük!)

Biharugra, 2010. július 18-24.
Táborvezetõ: Neuwirth Tibor, szolgatársak: Mikolicz Gyula,
Szabó Kristóf, Zila Gábor
Részvételi költség: 16.000,- Ft/személy
Utazás: egyénileg, vagy szervezetten vonattal Bp.–Keleti pu.ról, csatlakozási lehetõséggel, kerékpár szállítással.
Ellátás: napi legalább háromszori étkezés, ebbõl legalább
egyszer meleg étel, zuhanyzási-tisztálkodási lehetõség
Szállás: 2-3 ágyas szobákban saját hálózsákkal.
Részvétel feltétele: (bármelyik hiánya kizáró feltétel!)
(kerékpár és kerékpározási tudás, betöltött 13. életév, orvosi
igazolás egészségi állapotról, személyi igazolvány, ennek
hiánya esetén útlevél megléte, sárga láthatósági mellény és
védõsisak, 18. életév alatt szülõi/törvényes képviselõi
írásos nyilatkozat) (a szülõi nyilatkozatot a jelentkezés után
kitöltésre megküldjük!)
Legnagyobb létszám: 20 fõ, a jelentkezéseket a beérkezés
sorrendjében regisztráljuk.

13 év feletti lányok tábora
Lengyel-Annafürdõ, 2010. június 27. – július 03-ig
Programvezetõ szolgálók: Szász L. Dóra és Tóth Györgyi
Szabadidõs program: kirándulások, vetélkedõk, helyi nevezetességek megtekintése, kézmûvesség és sok-sok játék
Elhelyezés, ellátás, utazás: ugyanaz, mint a 10-13 éves
fiúk és lányok táboránál (ld. fent!)
Költség: 16.900,- Ft/személy
Részvétel feltétel: (bármelyik hiánya kizáró feltétel!) jelentkezés visszaigazolása, betöltött 13. életév, 18 év alatt
egészségi állapotról orvosi igazolás, szülõi/törvényes
képviselõi nyilatkozat (jelentkezés után kitöltésre
megküldjük!)
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Fiataloknak

Hitben járó fiatalok tábora/képzése

Kenus tábor – fiataloknak

2010. augusztus 19-22., helyszín szervezés alatt
Olyan fiatalok részvételére számítunk,
akik az Úr szolgálatára készülnek, és szeretnének
hitükben is mélyülni.
A programon dolgozunk, amivel lehetõséget kívánunk adni
arra, hogy a résztvevõk megismerkedjenek a fiatalok közötti
szolgálat lehetõségével.
Témáink: az egészségügyi, pedagógiai, szervezési ismeretek
mellett betekintést adnak a játékokra, az igeszolgálatra, énektanításra, stb. történõ felkészülésbe.
Részvétel feltétele: élõ kapcsolat Jézussal,
legalább 16 éves életkor.
Költség: ~10.000,- Ft, a Biblia Szövetség konferenciáin, programjain szolgáló fiataloknak 50%-os kedvezményt adunk.
Ellátás: 2-3 ágyas, komfortos szobákban,
napi háromszori étkezéssel.

Rába, 2010. július 31.-augusztus 7.
Közös szervezésben a békásmegyeri ref. gyülekezet
fiataljaival
Költsége: kialakítás alatt
Elhelyezés: saját sátorban, hálózsákkal, tisztálkodási
lehetõséggel
Részvétel feltétele (bármelyik hiánya kizáró feltétel!):
betöltött 16. életév, 18 éves korig szülõi/törvényes képviselõi
hozzájárulás (16 év alatt szülõi felügyelet
mellett sem lehet résztvevõ), alapfokú úszni tudás

Állami gondozott és nehézsorsú
lányok tábora
Pécel, 2010. július 19-24.
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,
dr. Nemes Judit és Vörös Anna
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A BUDAPESTI BIBLIAISKOLA

ÚJ ÉVFOLYAMOT INDÍT
2010. szeptemberében, amelyre a jelentkezési határidõ: 2010. május 31.
Szeretettel várjuk azok jelentkezését, akik vágynak arra, hogy jobban megismerjék Jézus Krisztust, és
szeretetbõl szolgálják Õt munkahelyükön, családjukban és gyülekezetükben.
A 2 + 1 éves képzésünket minden hónap második szombatján (szeptembertõl-júniusig) tartjuk Budapesten.

Az oktatás tematikája:
Elsõ év: Ó-és Újszövetség (bevezetés, bibliaismeret, kortörténet)
Második év: Biblika teológia (a Biblia egységes üzenetének kibontakozása), dogmatika (a keresztyén hit rendszerbe foglalva),
etika (keresztyén élet normái), hermeneutika (írásmagyarázat módszere), gyakorlati keresztyénség
Harmadik év: Gyülekezeti élet (bibliai tanítás a gyülekezetrõl, és az egyes gyülekezeti szolgálatokról), lelkigondozás,
apologetika (keresztyénség és többi világnézet), evangélizáció (hitünk továbbadása másoknak)

Jelentkezés és további információ a Biblia Szövetség honlapján: www.bibliaszov.hu
Szeretettel ajánljuk a Biblia Szövetség programfüzetét, amiben a 2010. év április-decemberi programokat
gyûjtöttük csokorba.
A programfüzet 2-3. oldalán a központilag tervezett eseményeket és az azokhoz tartozó ismereteket találja meg
a kedves olvasó. A 4. oldaltól néhány kiemeltebb eseményt részletesebben is bemutatunk, illetve színes képekkel
biztatjuk az érdeklõdõket, hogy válasszák a számukra legmegfelelõbb konferenciát, tábort, találkozót.
Hisszük és valljuk, hogy keresztyénségünk elválaszthatatlan a közösségi léttõl, amiben Isten különleges ajándékot
rejtett el gyermekei számára. A Biblia Szövetség kínálta programok szervezõi, szolgálói is azzal a vággyal és
indulattal készülnek ezekre az eseményekre, hogy az áhítatokon, a közös beszélgetéseken, az elõadásokon
Isten Szentlelke munkálkodni fog a résztvevõkben, és a közösség élménye is a gyõztes keresztyén életre
készít fel bennünket.
Isten áldja meg, és használja dicsõségére ezeket a rendezvényeket!
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