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Ifjúsági programok
10-13 évesek tábora – Pécel
A hét célja az volt, hogy a kisgyermek
megismerjék az evangélium üzenetét,
közelebb kerüljenek az élet Urához,
Jézus Krisztushoz. A barátságos és
testvéri légkör biztosította a gyerekek
számára a baráti kapcsolatok kialakulását. (Péterffy György / Budapest)

NÉPSZERÛ A VÍZICSATA
Állami gondozott lányok hete – Pécel
Júliusban zajlott Pécelen az állami gondozott lányok hete. Több mint húsz, 7-15 éves lány vett részt a héten. A délelõtti és esti
áhítatok során Naámán történetén keresztül ismerkedhettek Isten gondoskodásáról, tervérõl, szabadításáról. Minden nap
kézmûveskedtünk, sokat játszottunk. Pécel utcáin izgalmas akadályversenyen mérhették össze a lányok ügyességüket. Kiváló
csapatszellemben tudtak együttmûködni. Ellátogattunk a gödöllõi Sissy-kastélyba, és még strandolni is voltunk. A hét fénypontja a péntek délután volt, amikor sor került a hét folyamán gyûjtött tálentumok megszámlálására, a Ki mit tud-ra, a sütikészítésre,
az eredményhirdetésekre. Hangulatosan telt az utolsó közös vacsora: a kertben szalonnát sütöttünk, és elfogyasztottuk a közösen
készített édességeket. A hetet a tábortûz körüli beszélgetéssel zártuk. Mindenki elmondhatta, mi volt számára a legjobb élmény
a héten, és milyen új dolgot tanult meg Istenrõl. Nagyon áldott volt az egész hét, csodálatos volt megtapasztalni Isten jelenlétét,
és láthattuk a lányok nyitottságát és lelkesedését. (Móréh Judit / Budapest)

TÚRÁRA KÉSZÜLVE

ALKOTÁS KÖZBEN
SZALONNASÜTÉS UTÁN
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Ifjúsági programok
Délvidéki ifitábor – Mrcajevci / Szerbia
Úgy látjuk, hogy az Úr megáldotta a fiatalok között végzett
szolgálatunkat. Erre engednek bennünket következtetni a
csoportos beszélgetések során felmerülõ õszinte, komoly
kérdések, és néhány személyes beszélgetés is. A tábor megerõsített bennünket abban, hogy még mindig az evangéliumban van Istennek az az ereje, amivel ma is meg tud szólítani,
át tud formálni életeket. Az elkészített idõért, a szolgálókért, a
résztvevõkért, az alkalmakért, a beszélgetésekért, a jókedvért,
a jó légkörért, vagyis a tábor egészéért egyedül Övé a dicsõség. (Sípos Elõd Zoltán / Szeged)

ZSOLTÁR 115,13

DÉLVIDÉKI MAGYAR FIATALOK

Kerékpáros fiútábor – Tarpa
Nagyon szép tájon, a Beregben tekertünk. Kiváló idõt kaptunk,
napsütéses kellemes meleget. A bibliai Jósafát történetével
ismerkedtünk, akinek életére jellemzõ volt, hogy „az ÚR
Jósáfáttal volt, mert õsének, Dávidnak a korábbi útjain járt“
(2Krón 17,3). Fontos, hogy õ maga is mindenben az ÚR akaratát
kereste, és a népet is Istenben való hitre, feltétlen bizalomra tanította (bukásakor is õszinte bûnbánatot tartott). A hét folyamán
megtekintettünk néhány nevezetességet, ellátogattunk Kárpátaljára, kétszer megmártóztunk a Tiszában, fociztunk, a lovaglást
kipróbáltuk, és egy vendégünk bizonyságtételével is gazdagodtunk. (Kiss János / Kistarcsa)

Kenutábor beszámoló – Szigetköz
A kenukkal bebarangoltuk a vadregényes Szigetköz labirintusszerû ágrendszerét, áteveztünk Szlovákiába, a bevállalósabbak hídról ugrálhattak, vagy éppen egy rövid szakaszon
kipróbálhatták a vadvízi evezést is. Éjszakánként egy kempingben aludtunk a folyóparton.
A lelki programért és a hét vezetésért Dr. Nagy Ákos felelt.
A viszonylag kis létszámot a jó hangulat és a felejthetetlen
élmények kárpótolták. Reméljük, jövõre még többen csatlakoznak hozzánk, és kipróbálják a vízitúrák leírhatatlan
hangulatát egy vidám társaságban.
(Mikolicz Ákos / Pécel)

TISZAPARTI PIHENÕ
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Ifjúsági programok
Ifjúsági szolgálók képzése – Mátra
Augusztusban Galyatetõn gyûlt össze öt napra egy fiatalokból álló lelkes csapat, hogy az immár hagyományos ifjúsági
szolgálók továbbképzésén vegyen részt. A helyszín a kb.
1000 méter magasan, gyönyörû környezetben fekvõ református üdülõ és konferencia-központ volt.
A képzés során érdekes és fontos témákat boncolgató elõadásokon vehettünk részt. Molnár Sándor lelkipásztortól az
imádkozásról, dr. Pauk János genetikustól a bibliai teremtés
és az evolúció problémakörének keresztyén nézõpontjáról,
dr. Szabó Andreától az emberi szervezet csodájáról, valamint
a homeopátia kritikájáról, keresztyéni megközelítésérõl hallhattunk. Gyakorlati jellegû kérdésekben is hangzottak el
elõadások, Horváth Mária a közösségi játékok mikéntjérõl,
Szakolczainé Gál Éva a kapcsolatteremtésrõl, dr. Mikolicz
Gyula pedig a csoportos beszélgetés vezetésének módszereirõl, praktikáiról beszélt nekünk. A reggeli áhítatokban a
Római levelet vettük nagyító alá Sípos Ete Zoltán lelkipásztor vezetésével, este pedig a résztvevõk szolgáltak (Sípos
Elõd, Baksai-Szabó Kristóf és Budai Judit).
(Mikolicz Ákos / Pécel)

SIROK OSTROMA

ELÕADÁSRA VÁRVA

FELDEBRÕI PIHENÕ
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Felnõtt konferenciák
Berekfürdõi hét (2012. február)
Hetünk programjának címe: A lélek gyümölcse (Gal 5,22-23).
Errõl a témáról Zila Péter és felesége, Marika szolgált közöttünk. Az esti evangélizációt Nagy György mátészalkai ref.
lelkész végezte, aki József történetérõl beszélt a hagyományostól eltérõ, de mindenki számára megragadó módon.
Nem voltunk sokan, de így még közelebb kerültünk
egymáshoz és az Úrhoz is. Péter, Marika és Gyuri is kedves,
õszinte légkört alakított ki, ami a csoportos beszélgetéseken
tükrözõdött. Az elõttünk álló novemberi alkalmon pedig a
vigasztalásról lesz szó, amire mindannyian rászorulunk.
(Lázárné Zsuzsi / Tatabánya)

CSOPORTFOGLALKOZÁS

PÉCELI ALKONYATBAN
Házaspári hét Szépalmán
Három kiscsoportot alakítva beszéltük át az elõadásokon hallottakat. Ekkor tártuk fel egymás
elõtt azokat a problémákat, megtapasztalásokat, amelyek az elhangzottak alapján foglalkoztattak
bennünket. Jó volt megtapasztalni az õszinte, mély közösséget. Ezeket a beszélgetéseket mindnyájan nagyon hasznosnak találtuk. Mivel az elõadásban elhangzottakból a személyesen érintõ
dolgok itt elõkerülhettek. Sokszor mélyen rejtett dolgok is munkálták ezáltal a gyógyulást, megoldást. Megtapasztalhattuk az Ige szavait: „Ha világosságban járunk… közösségünk van egymással” (1Jn 1,7). (Csikós István / Gyõr)

Lelki hét Pécelen
Egy kedves testvérünk így emlékezik meg errõl a hétrõl: „Az Úr
azért hívott oda mindannyiunkat
– amint azt a megnyitó igében is
hangsúlyozta – hogy szemeinket
õreá emeljük, ahonnan jön a mi
segítségünk (Zsolt 121). Megváltónknak velünk jó terve, hogy
õt követve, vele együtt szolgálva
mindig ott legyünk, ahol õ van
(Mt 11,26). Biztatott: a mi életünk is lehet minden körülmények között kedves illatáldozat
Istennek, melyhez kész mindent
megadni. Mindazért amit hallhattunk, átélhettünk, s a hétköznapjainkban valósággá válhat,
egyedül az Úré a dicsõség!”
(Közli: Partinka Klára / Nagyatád)

Szépalmai lelki konferencia
A Biblia Szövetség 1996-tól minden évben rendszeres programokkal várja a résztvevõket Szépalmára, a gyönyörû bakonyi
környezetben épült hotelbe. Így történt ez ebben az esztendõben is, amikor – a nyári házaspári konferencia után – szeptember 23-tól
hitmélyítõ felnõtt programunkkal töltöttünk ott áldott napokat. Most 27-en voltunk, s az örömteli visszajelzések is igazolják, hogy
Isten gazdagon megáldotta együttlétünket. (Benedek Csilla / Pécel)

A SZÁLLODA PARKJÁBAN
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Szakmai konferenciák

SZOLGÁLÓK, VEZETÕK...

... ÉS LELKIPÁSZTOROK SZÉKHÁZUNK AULÁJÁBAN
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Szakmai konferenciák
Pedagógus konferencia ismét Szarvason
„Csak Istené legyen minden dicsõség…” énekeltük naponként a konferencia indulóját, és adtunk hálát mindazért, amit a konferencia nyújtott. Mert nem pusztán a tartalmas lelki programnak örülhettünk, hanem a kényelmes szállásnak is a fõiskola HoltKörös parti Cervus Hosteljében, a hûsítõ fürdõzésnek a forró nyári délutánokon, az esti hûvösben tett vízparti sétáknak és beszélgetéseknek, vagyis a testi lelki felüdülésnek egy fárasztó iskolaév után. (dr. Viczián Miklós / Budapest)
Orvos-konferencia Szépalmán
A szakmai elõadások is bõséges tájékozódást kínáltak –
dr. Ágoston Péter a rákdiagnosztika és terápia új lehetõségeit
gyûjtötte csokorba. Dr. Kiséry István elõadásában a sebészet
jelenével és jövõjével ismerkedhettünk. Dr. Makrai Tibor
pedig a gastroscopia fejlõdésérõl, múltjáról és jövõjérõl
beszélt. Dr. Tolnay Lajos bizonyságtétele különösen is meggazdagított minket, aki a szülészorvos szakmai-etikai dilemmáit a gyakorló hívõ-keresztyén szemszögébõl osztotta meg
velünk. (dr. Erdélyi Judit / Budapest)

DOKTOROK A PARKBAN

Bibliaiskolai oktatás
Jelenleg a különbözõ bibliaiskolai képzési formákban összesen 420 aktív hallgatónk van. 2012-ben 57 oktatási alkalomra került
sor. Ezek az egynapos, alkalmanként 8 elõadásból álló képzések három formában történtek. Egyrészt kihelyezett bibliaiskolai
alkalmakon, gyülekezetek szervezésében: Tatabányán 4 alapképzési, székesfehérvári új tanfolyamunkon 5 alapképzési, immár
harmadik Debreceni képzésen, Miskolcon, Békés megyében és a már második mátészalkai csoportban 6-6 alapképzés történt.
Másrészt Budapesten a Kelenföldi Missziós Központban egyszerre három évfolyam oktatása zajlott 180 hallgatóval.
Harmadsorban egy új képzés indult Pécelen a már bizonyítványt kapott hallgatóinknak, akik egyháztörténelemmel ismerkedhettek. Ez a (budapesti rendszer szerint) negyedik évfolyam a következõ évben elvi és gyakorlati missziológiát tanul majd.
Hálásak vagyunk Istennek, hogy bibliaiskolai oktatásunk elmúlt 10 éve során, az elindított 30 csoportba több mint 1300 személy
kapcsolódott be országszerte. Reménységünk, hogy hallgatóink nemcsak személyes hitükben, szolgálatukban növekedtek, hanem
általuk gyülekezeteik épülését is segíthettük.
Külön köszönet illeti a bibliaiskolák helyi szervezõit, bibliaiskolai munkatársunkat (aki az adminisztrációs teendõket végzi) és
valamennyi tanárunkat, akik hûséges, odaadó szolgálatukkal lehetõvé tették idén is bibliaiskolánk mûködését.
(Sípos Alpár Szabolcs / Biatorbágy)

FESZÜLT FIGYELEMMEL
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Bibliaiskolai oktatás
ÉVZÁRÓ UTÁN
A KELENFÖLDI
ASZFALTON

CEGLÉDI ISKOLÁSOK
2012-ben is szeretettel ajánljuk ezt a kis képes füzetet, ami reménységünk szerint az olvasó számára is
érzékeltet valamit a konferenciák, tanfolyamok, táborok hangulatából, légkörébõl.
A Biblia és Gyülekezet folyóiratunk és weblapunk folyamatos képes beszámolót is ad
a Biblia Szövetség rendezvényeirõl.
A nyári programok, a többnapos konferenciák, a bibliaiskolai tanfolyamok viszont általában
kimaradnak a bemutatásból, s ezzel a melléklettel ezt szerette volna pótolni a Szerkesztõség.
Legalábbis azokat, ahonnan fotókat kaptunk.
Köszönjük mennyei Atyánknak a meghitt vagy önfeledt pillanatokat, ami a képekbõl is sugárzik felénk.
A felvételek készítõit nem soroljuk fel, mivel azok a legtöbb esetben elõttünk is ismeretlenek.
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