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Ifjúsági programok

2013. július 8-12. – nehéz sorsú lányok tábora Pécelen
Hétfõn délben 23 nehéz sorsú lánnyal egy hétre birtokba vettük szövetségünk péceli székházát. A lányok Budapestrõl,
Lengyelrõl és helybõl érkeztek. 7-17 éves korú kis- és nagylányokkal töltöttünk együtt egy vidám, jó hangulatú hetet.

*
A reggeli áhítatok témája Eszter története volt, az estieken pedig Tabeeba, vagyis Patrícia St. John élettörténetét dolgoztuk fel,

színes képekkel illusztrálva. Eszter üzenetének elmélyítését segítette a kiscsoportos beszélgetés is, ahol játékos feladatok,
rejtvények tették színessé együttléteinket. Ezen a héten is elmaradhatatlan volt a mindennapos kézmûveskedés, ahol az angyalkák
nem csak maguknak, hanem egymásnak is szívesen készítettek szép, ötletes ajándékokat. A délutánokat igyekeztünk a szabadban

tölteni, így a péceli erdõ mellett szerveztünk akadályversenyt, lovagoltunk, kirándultunk vagy éppen strandoltunk. 
A hetet Ki mit tud? vetélkedõvel zártuk, ahol a lányok verseket szavaltak, táncoltak, énekeltek, illetve bibliai témájú jeleneteket
adtak elõ. Megnyilatkozásaik még inkább láttatták, hogy mennyire kiszolgáltatottak, elveszettek, hogy kapaszkodó és szeretet
nélküli világban élnek, ami megerõsített bennünket a közöttük való szolgálat fontosságában. Néhányan rendszeresen járnak 
gyermek alkalmakra, a nagyobb lányok bibliaórákra (pl. a gyermekotthonba szervezettekre), de többen a táborban hallottak
elõször Jézus szeretetérõl, a hatalmas, gondoskodó, bûnt megbocsátó Istenrõl, aki örök élettel akarja õket megajándékozni. 

Hálásak vagyunk Istennek a lányokkal töltött napokért, ahol éreztük jelenlétét és hordozó szeretetét. Ajándékként éltük meg a
szolgálat egységét és örömét Gáspár Andreával, Leveleki Kingával, Móréh Judittal, Nagy Anitával és 

Tamásné Szabó Csillag Virággal. – Kézér Karolina táborvezetõ

KI MIT TUD?

A KÉZMÛVESEK
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Ifjúsági programok

2013. július 14-20. – ifjúsági kenus tábor a Rába-folyón
Júliusban rendeztük a fiatalok lelki épülését és kikapcsolódását is szolgáló kenus hetünket. Vándortáborról lévén szó, utunk

Szentgotthárdtól Sárvárig tartott, ami kb. 110 km-es távolságot jelent a kanyargó Rábán. A résztvevõk között fiúk és lányok, kezdõ és
tapasztaltabb vízitúrázók is voltak, ezt jól mutatják az elsõ nap csuromvizes élményei, de hála Istennek semmilyen komoly személyi

sérülés nem történt ezeknek következtében. A tábor napirendje szerint a reggeli elfogyasztását követte a csoportos (3 csoport) 
bibliatanulmányozás, amikor Péter elsõ levelébõl a keresztyén élet olyan különleges értékeit fedeztük fel, mint pl. a keresztyének új
személyisége, életstílusa vagy éppen közössége. A csoportos beszélgetéseken rendkívül jó kérdésekkel, bátorító hozzászólásokkal

találkoztunk. Majd összepakoltunk, beraktuk csomagjainkat a kenukba, és elindultunk a napi szakasz megtételére. A kenuk
legénységének összetétele minden nap cserélõdött, így új barátságok is kötõdtek. A déli hideg ebéd és általában valamilyen desszert

után folytattuk az evezést. A folyó egyszer kalandosan gyors, máskor pedig nyugodt, szinte állóvíz volt, amelynek békéjében olykor a
madárvilág ritkaságait is láthattuk. Többször nyílt alkalmunk kisebb fürdõzésre vagy izgalmas ugrálásra is. Esténként a sátrak

felverése után meleget vacsoráztunk, aminek elkészítésében konyhafõnöknõnk vezérlete alatt naposok segédkeztek. Ennek jóízû 
elfogyasztása után következett az esti áhítat, amikor a délelõtti gondolatokat igyekeztünk elmélyíteni. Utána spontán beszélgetések,

olykor közös játékok alakultak, végül fáradtan rogytunk sátrainkba.
A tábor remek hangulatban telt, Isten drága ajándékait és áldásait tapasztalhattuk a hét folyamán. 

Reméljük, jövõre is lesz alkalmunk erre! – Sípos Elõd Zoltán / Szeged
Táborvezetõk: Baksai-Szabó Tamás, Mikolicz Gyula, Sípos Elõd Zoltán

„TOLDI MIKLÓS“

EGYÜTT A CSOPORT

KÖVETKEZIK AZ EBÉDIDÕ

ÁHÍTAT
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Ifjúsági programok
2013. aug. 17-21. – ifjúsági szolgálók képzése

a Tátrában
Már negyedszer vehettem részt a hitben járó fiata-

lok képzésén. Mint a korábbi években, idén is
lelkileg feltöltekezve, hasznos tudással és 

élményekkel gazdagodva tértünk haza. Hatalmas
ajándék a bibliai kozmológiai, társadalomismereti,
szervezési, pedagógiai, egészségügyi alapokat ta-
nulni, amiket késõbb gyülekezeteink vagy a BSZ

szolgálatába állíthatunk. Hab a tortán, hogy mindez
a Tátra lábainál történhetett, és egy-egy könnyebb
kirándulásra is jutott idõ. – ifj. Móréh Tamás / Bp.

A TÁTRAI VENDÉGHÁZBAN

DÉLVIDÉKI TÁBOR
– ÉPÜL A GÁT –

A DÉLVIDÉKI
KÁNIKULÁBAN
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Felnõtt és szakmai konferenciák

2013. augusztus 22-28. – szerbiai fiatalok keresztyén tábora
Ebben az évben másodjára kaptunk lehetõséget arra, hogy délvidéki magyar fiatalokkal táborozhassunk, és Jézus Krisztus

keresztjének örömhírét megosszuk velük. Egy hetet töltöttünk együtt (huszonnégy, tizenöt és huszonegy év közötti táborozó és
nyolc szolgáló) Szerbia szívében, Mrèajevciben, egy keresztyén táborhelyen. 

Délelõttönként hangzottak el az igei tanítások, egy rövid színdarabbal készültünk minden nap, ami az aktuális bibliai tanítást
készítette elõ, utána pedig kis csoportokban tanulmányoztunk egy-egy igerészt. A teremtéstõl kiindulva tanultunk 

Isten mindenekfelett való uralmáról, dicsõségérõl és az ember élete feletti rendelkezési jogáról.
Délutánonként játékokat és különféle programokat, kézmûvességet szerveztünk. Rengeteg szép emlék maradt meg bennünk,

nagyon tetszett a fiatalok vidámsága és jó humorérzéke, ami tényleg felejthetetlen perceket szerzett mindnyájunknak. 
Építõ és bátorító volt a szolgáló társaimmal való közös munka, elkötelezettségük és szeretetük Jézus iránt. – Szabó Zsófi / Pbjenõ

Táborvezetõk: Baksai-Szabó Tamás, Mikolicz Gyula, Sípos Elõd Zoltán, Sípos Zsófia, Szabó Márta és Szabó Zsófia

2013. szeptember 8-13. – mátraházai lelki konferencia
Az idõjárás a több évtizedes tapasztalatokhoz képest hûvösebb, nedvesebb volt, de a rendelt idõben mindig napsütéses. Így a

szabadidõben mindig lehetett nagyot sétálni, gyönyörködni az Isten teremtette természet és táj szépségeiben. 
Délelõttönként dr. Sípos Ete Álmos a Szentlélek, mint harmadik isteni személy bennünk és velünk való munkájáról beszélt (Teremtõ,
Ébresztõ, Vezérlõ és Misszióba küldõ). Én, személy szerint nagyon sok újat hallhattam, hiszen ez a téma nem nagyon gyakori az ige-

hirdetésekben. Délutánonként dr. Mikolicz Gyula sorozata szólt Legyetek erõsek! összefoglaló címmel. Az elõadások elsõ része a
posztmodern világ kialakulását tárta fel, hogyan változtatták meg a különbözõ izmusok a társadalmakat, amíg eljutott idáig. Milyen a
mai társadalom összetétele, az egyes társadalmi csoportok miliõje, légköre. Majd a két utolsó elõadás az Ef 6,10-13. alapján bemutatta

a hivõ ember jelenlétét az emberek között. Milyen jó, hogy Istenünk az Igéjében minden segítséget, útmutatást megad nekünk.
Az esti alkalmakon Benedek Csilla mutatta be a 107. zsoltár 5 képét, mint egy "kiállítás" képeit. Az elsõ a pusztában bujdosók,

kilátástalan éhezõ-szomjazó-nélkülözõ csoportját tárta elénk. Második a sötétségben megkötözöttek, megalázottakat. Harmadikon
a saját bûneik miatt halálfélelemben gyötrõdõket ábrázolta. Negyedik képen a tengerre szállók a hirtelen támadt viharbeli

félelemben váltak tehetetlenné, kiszolgáltatottakká. Mindegyik képet csodálatos keretbe foglaltatta az Úr: "De az Úrhoz kiáltottak
szorultságukban... és kiszabadította õket." Amíg az utolsó képen a Teremtõ, Szabadító Isten hatalmas tetteit foglalja össze, 

aki mindent megtesz a hozzá forduló, bajban-gyötrelemben-elhagyatottságban-bûnben szenvedõ ember szabadításáért.
A Református Üdülõben minden ott szolgálótól mosolyt, kedvességet kaptunk és bõséges, nagyon jó ellátást. 

Levelekiné Zsömböly Ágnes / Budapest
Szolgálók: Benedek Csilla, dr. Mikolicz Gyula, dr. Sípos Ete Álmos

2013. november 3-8. – szépalmai orvos-konferencia
A megszokott, de szépségével a résztvevõket minden évben új-
ra lenyûgözõ Szépalmapusztán, a Bakonyban tartotta a Biblia
Szövetség ezévi orvos-csendeshetét. Nagyszerû lehetõség volt
ez a komoly igetanulmányozáson kívül a pihenésre, a gyönyör-
ködésre, hatalmas sétákra, valamint a régi és új testvéri kapcso-
latok építésére is. Kiderült az is, mennyire nem igaz, hogy ha
orvosokat több napra, egy helyre összezárnak, ott perceken

belül a latin lesz a fõ társalgási nyelv, és az együttlét alatt vége
sem szakad az esetmegbeszéléseknek és a szakmai vitáknak.

Nem így volt – bár kétségtelen, hogy jól esett egy-egy tapasz-
taltabb kolléga véleményét kikérni vagy a szervezeti-mûködési
nehézségeinkrõl tapasztalatot cserélni. De a lényeg nem ez volt.

Átélhettük, hogy az életünket, szolgálatunkat, hivatásunkat
mélyebben érintõ és messze inkább meghatározó kérdésekrõl

lehetett itt szó, mint amit egy-egy szakmai konferencia
témájául választanak. Mert szeretnénk magunk is a sorrendet
helyesen megélni: elsõ renden Isten gyermekei vagyunk – és
ezen belül orvosok. Miután minden reggel azzal a jólesõ és

szokatlan érzéssel ébredtünk, hogy egész éjjel nem riasztottak,
nem csörgött az ügyeleti telefon, és rendelkezésünkre áll röpke
másfél óra egy svédasztalos reggelihez, és az azzal egybekötött
nyugodt beszélgetésekhez – szóval egy ilyen békés indítást kö-
vetõen a délelõttök folyamán két elõadás-sorozat hangzott el...
(részlet, a teljes beszámolót elolvashatja a www.bibliaszov.hu

honlapon) – dr. Szabó Andrea
Szolgálók: dr. Erdélyi Judit, dr. Sípos Ete Álmos, 

Sípos Ete Zoltán és másokORVOS-KONFERENCIA
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2013. július 8-12. – pedagógus konferencia Kismaroson
Ebben az évben huszadik alkalommal találkozhattak a testvérek a Pedagógus (Világnézeti) Konferencián. Kismaroson, a

ciszterci nõvérek vendégházában, igen szép környezetben töltöttük a hetet. A konferencia résztvevõi többségében pedagógusok
és nevelõk voltak, de házastársakat és érdeklõdõket is szeretettel fogadtak a szervezõk. 

"Az igazság megszabadít titeket" - volt a hét témáinak összefoglaló címe. Az elõadók rámutattak a világ szerinti és a bibliai
igazság közötti különbségre, más alkalommal arról hallottunk, hogy miként közvetítsük a gyermekek felé az igazságot. 

A reggeli alkalmak Jézus "Én vagyok" mondásairól szóltak. Ezeket Erdélyi Judit testvérünk tartotta. Az esti áhítatokon a napi
ige alapján szólt a mi Urunk, más-más szolgáló testvéren keresztül. Kiemelném a relaxációról szóló elõadást. Az elhangzott

igazságokkal minden pedagógusnak, szülõnek tisztában kellene lenni. Nagy élmény volt Barcza Szabolcs csillagász elõadása:
újra rácsodálkozhattunk a teremtõ Isten hatalmára. Egyik délután Visegrádra kirándultunk, egyszer pedig Alföldy-Boruss Dezsõ

hegedûjátékában gyönyörködhettünk. 
A hétfõ esti áhítat (A tenger lecsendesítése) erõsítõ volt számomra. A tanítványok viharban, Jézus alszik. Hányszor kérdezzük

viharainkban, hogy "Uram, alszol?" A válaszba mindannyian belekapaszkodhatunk: "Íme nem szunnyad, és 
nem alszik Izráel õrzõje." – Móréh Tamásné Ági / Budapest

A hét vezetõi: dr. Erdélyi Judit és dr. Viczián Miklós

2013. június 23-28. – házaspári hét Szépalmán
Az elsõ ember-ember közti kapcsolat a házasság volt, Isten alkotta. Tervében szerepelt, hogy egy férfi és egy nõ között testi-lelki
egység jöjjön létre. Nem csoda hát, ha a világban ezt az egységet támadja leginkább a Kísértõ, aki hatalmas fegyverarzenált vet
be az elgyengítésére, megdöntésére, elpusztítására. Ha a házasság nincs rendben, nem Isten tervei szerint mûködik, az életeket

nyomorít meg. A házaspárokat, a rájuk bízott gyermekek életét s a környezetükét. A közösség felbomlik, széthúzás és békétlen-
ség üti fel a fejét, csatatérré válik az otthon. Éppen ezért fontos megtanulnunk, hogy mit is tanít nekünk Isten a házasságról. Nem
csak krízisekben, hanem már megelõzésképp is fontos a házasság gondozása, ápolása. Erre is kiváló lehetõség adódik a házaspári

csendesheteken. Évrõl évre megrendezésre kerül egy ilyen hét Szépalmán is, a festõi szépségû Bakonyban megbújó hotelben.
Idén 18 házaspár vett részt a héten, többségében Krisztust ismerõ és uruknak valló házaspárok, de voltak köztünk keresõ, a hit-

tel ismerkedõ emberek is. Jó volt feléjük az Evangéliummal szolgálni, és látni, hogy az Ige milyen élõ és ható. Volt köztünk
egy zongoramûvész házaspár is, akik a hét egyik estéjét felejthetetlenné tették gyönyörû játékukkal és bizonyságtételükkel. 
A hét gazdag mondanivalójából egy gondolatot emelnék ki: Ha elmarad a naponkénti igeolvasás, és elmarad a naponkénti

imádság, akkor gyengül a kapcsolatunk Istennel. S ha a kapcsolatunk gyengül Istennel, akkor törvényszerû, hogy a házastár-
sunkkal való kapcsolatunk is gyengül. Ritkulnak a beszélgetések, vergõdünk, a hibát keressük – a másikban –, s már magunk
sem tudjuk, hogy jutottunk idáig. Pedig hatalmas lehetõségek rejlenek a KÖZÖS igeolvasásban és imádságban, mert így nem

csak az Úrral, hanem a házastársunkkal való kapcsolatunk is elmélyülhet.
Hadd bíztassak mindenkit arra, hogy már most készüljenek a jövõ évi csendeshetekre. Voltak párok, akik régóta vágytak ide

eljutni, s volt olyan is, aki ajándékba kapta. Ajánljuk nyugodt szívvel olyan pároknak is, akik nehézségekkel küszködnek, mert
Istennek van hatalma arra, hogy megújítson házasságokat! – Nagyné Ombodi Eszter / Fót
Szolgálók: Kátoli Gábor és Veronika, Nagy Zsolt és Eszter, dr. Pálhegyi Ferenc és Lívia

2013. július 22-27. – lelki konferencia Pécelen
Szolgálók: Benedek Csilla, Partinka Klára, dr. Szabó Pál

LELKI KONFERENCIA PÉCELEN
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Bibliaiskola

Különbözõ bibliaiskolai képzési formákban összesen 510 aktív hallgatónk van. 2013-ban 78 oktatási alkalomra került sor. Ezek
az egynapos, alkalmanként 8 elõadásból álló képzések három formában történtek. Egyrészt kihelyezett bibliaiskolai foglalkozás,

gyülekezetek szervezésében: Debrecenben 1 alapképzés, Békés-megyében 2 alapképzés, magyarkéci (Erdély) új tanfolya-
munkon 4 alapképzés, Tolna-megyei új tanfolyamunkon 2 alapképzés, Miskolcon, Mátészalkán és Székesfehérváron 6-6 alap-

képzés történt. Debrecenben és Békés-megyében 4-4 szakképzést tartottunk. Másrészt Budapesten, a Kelenföldi Missziós
Központban egyszerre három évfolyam oktatása zajlott átlagosan 190 hallgatóval. Harmadsorban folytatódott Pécelen a 2012-

ben indult képzés (budapesti rendszer szerint negyedik évfolyam), ahol a már bizonyítványt kapott hallgatóink egyház-
történelemmel, elvi- és gyakorlati missziológiával ismerkedhettek.

Hálásak vagyunk Istennek, hogy bibliaiskolai oktatásunk elmúlt 11 éve során, az elindított 33 csoportba több mint 
1500 személy kapcsolódott be a Kárpát-medencében. Reménységünk, hogy hallgatóink nem csak 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 vala-
mennyi tanárunkat, akik hûséges, odaadó szolgálatukkal idén is lehetõvé tették bibliaiskolánk mûködését. – Sípos Alpár Szabolcs

Elõadóink: Fûtõ Róbert, Hotorán Gábor, dr. Komlósi Péter, Ede Luz, dr. Pálhegyi Ferenc, Sípos Ajtony Levente, 
Sípos Alpár Szabocs, dr. Sípos Ete Álmos, Suhai György

2013. november 18-22. – lelki konferencia Berekfürdõn
Évtizedek óta lelki otthonom Berekfürdõ – a Megbékélés Háza –, ahová mindig örömmel megyek. Az utóbbi években egyre

kevesebb a kedves ismerõs, de egy valaki állandó, és õ Jézus Krisztus, aki szeretettel vár és mindig készít ajándékot.
Így indult el Tatabányáról is egy hét fõs kis csapat, hogy lelkileg-testileg feltöltõdve épüljünk.

A hét témája: A helyreállított élet (a megigazulás és áldott következményei a Heidelbergi Káté 60. kérdés felelete alapján). 
Az elõadások címei: Isten elõtt (Hit által; A lelkiismeret szava; Mindig fogok vétkezni?; Érdem nélkül kegyelembõl; 

A tökéletes elégtétel; Amit nekem tulajdonít; Új helyzetünk).
Nehéz röviden leírni a hét mondanivalóját, de egyszóval összefoglalva meggazdagító volt. A szolgálók mindent megtettek
azért, hogy jól érezzük magunkat, és Isten tiszta igéjét tolmácsolták nagy szeretettel. Körünkben volt két erdélyi lelkész: 

Lõrincz István és Bódis Miklós, akik beszámoltak a nem könnyû lelki munkájukról, életükrõl.
Aki már volt csendeshéten, tudja, hogy milyen érzés az áldásokat megtapasztalni, aki még nem volt, próbálja meg. 

Jövõre, velünk, ugyanitt! – Lázárné Zsuzsi / Tatabánya
Szolgálók: Kovács-Hajdu Albert, Vincze András, Zila Péter

BUDAPESTI TANFOLYAM

BUDAPEST
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Kedves Olvasó!
Gyakran kérdezik tõlünk, hogy miért nem közlünk több képet a Biblia Szövetség rendezvényeirõl, s ha közlünk

is, több olyat kellene, ami a lelki programok (áhítatok, igetanulmányozás stb.) atmoszféráját örökíti meg. 
A képek viszonylagos hiányának több oka van, talán a legfontosabb, hogy kevés használható fotó érkezik

szerkesztõségünkbe, s mivel a keresztyén hívõ ember a rendezvények lelki pillanatait nem szívesen zavarja
fotózással, hiszen tiszteli az igehirdetés, az igetanulmányozásban elmélyedés, az imádság idejét, ezért a
használható képanyag jelentõs része is a szabadidõ eseményeit örökíti meg. De reménységünk, hogy Ön 

(így különösen is, ha BSZ tag) a közreadott felvételekbõl következtethet a rendezvények lelkiségére, 
testvéri légkörére, a beszámolók pedig teljesebb képet adnak ezek tartalmáról.

Jelen kiadványban a 2013. évi programokból válogattunk, különösen is, amikrõl az elõzõ lapszámokban nem
olvashatott híradást, viszont a szerkesztõség azokról képi és/vagy írásos beszámolóval rendelkezik. Sajnos
körzeteink munkálkodásának bemutatására most sem került sor, de biztatjuk, hogy keresse fel elektronikus

honlapunkat (www.bibliaszov.hu), ahol rendszeresen olvashat a körzeteket is érintõ híradást.
Ezzel a kiadvánnyal köszönjük meg szolgatársainknak a rendezvények elõkészítését, szervezését, 

azokon a sokszor különleges fizikai terhelést is jelentõ önkéntes, lelkiismeretes szolgálatot! 
És mindezek felett Istennek, hogy szolgálhattunk, hogy megáldott bennünket igéjével, védelmével, 

testvéri barátságokkal, s kirendelte mindehhez az anyagi javakat! Soli Deo Gloria! (– a Szerk.)
(A közölt képek készítõi a legtöbb esetben számunkra ismeretlenek.)
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