A Biblia Szövetség Egyesület
bibliaiskolai tanfolyamai
a 2016-17. tanévben

Közlemény
A Biblia Szövetség Egyesület (BSz) bibliaiskolai tanfolyamok indítását tervezi a 2016-17.
tanévre.
Helyszíne: A Biblia Szövetség Egyesület oktatási központja (2119 Pécel, Kálvin tér 2/b).
Képzési cél:
– A keresztyén életben elindultaknak egyszerű, alapfokú ismeretet nyújtani az Ó- és
Újszövetség könyveinek tartalmáról, továbbá az egész Szentíráson végigvonuló legfőbb
tanításokról.
– A hallgatókkal megismertetni a Szentírás magyarázatának azokat az egyszerű, de
nélkülözhetetlen szabályait, amiket minden hívő embernek ismernie kell ahhoz, hogy jól értse
a Biblia üzenetét.
– A Bibliát olvasó embereket segíteni a Jézus Krisztusba vetett hitben való
meggyökerezésben és növekedésben.
– A tanfolyamon résztvevőket segíteni a gyülekezeti közösségbe történő bekapcsolódásban és
aktívabb részvételben.
– A hallgatók között olyan kapcsolatokat, közösséget kialakítani, ami kivételes lehetőséget
teremt majd a szolgálatban, az egyén életében és gyülekezeti munkájában.

Tanfolyamok
1. BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyam. Kétéves tanfolyam első tanéve.
A 18. életévet betöltött, közoktatási tankötelezettségének eleget tett, keresztyén életben
elindult férfiaknak és nőknek, akik szeretnék a Jézus Krisztussal való elkötelezettségüket
biblikus ismerettel és életvitelben megerősíteni.
Tanfolyami tanóraszám: 49 (56?). Tantárgyak: ószövetségi bibliaismeret, hitvallásismeret,
egyháztan.
2. BSz bibliaiskola 2/2. tanfolyam. Kétéves tanfolyam második tanéve.
A 2/1.tanévet sikeresen abszolvált hallgatók részére.
Tanfolyami tanóraszám: 49 (56?). Tantárgyak: újszövetségi bibliaismeret, hermeneutika,
egyháztörténet, missziológia.
A tanfolyam sikeres elvégzéséről a Biblia Szövetség Egyesület bizonyítványt állít ki.
A tanév kezdete: 2016. szeptember 17.
Tanítási napok:
– 2016. év: szeptember 17., október 22., november 19., (december 10.?)
– 2017. év: február 18., március 18., április 22., május 20.
A tanfolyam költségtérítéses, a 20.000 Ft/tanév tandíjat a jelentkezés határidejéig kell
megfizetni. Rendkívüli indok alapján, kérésre az iskola részletfizetést engedélyezhet. A díj
befizetése feljogosítja és kötelezi a hallgatót az oktatásban való részvételre, az ehhez

biztosított tárgyi feltételek igénybevételére (tanterem, óravázlatok stb.), a kijelölt feladatok
teljesítésére. A felvett hallgató kötelezi magát, hogy a tanfolyamon – a Biblia Szövetség
Egyesület által is képviselt – biblikus keresztyén magatartást tanúsít.

Jelentkezés a bibliaiskolába
A jelentkezés és a részvételi díj befizetésének határideje: 2016. június 30. A felvételről
minden hallgatót 2016. július 30-ig értesítünk, és augusztus 31-ig tájékoztatunk a tanfolyam
részletes tudnivalóiról.
A jelentkezéshez meg kell adni a valós nevet, elérhetőséget (lakás és tartózkodási hely, e-mail
cím, telefonszám), születési adatot (idő és hely), iskolai végzettséget, foglalkozást,
gyülekezeti kapcsolatot, illetve a választott tanfolyamot.
A BSz bibliaiskola 2/1. tanfolyamra jelentkezők a jelentkezéssel egyidejűleg küldjenek rövid
bemutatkozást, amiben térjenek ki foglalkozásukra, ha van, mutassák be családjukat, illetve
gyülekezeti kapcsolatukat és szolgálatukat! Írjanak hitbeli elindulásukról is!
A jelentkezés elküldhető levélben (Biblia Szövetség Egyesület 2119 Pécel, Kálvin tér 2/b),
elektronikusan: bsz@bibliaszov.hu, illetve beadható személyesen a BSz székhelyén.
A részvételi díj fizethető átutalással (OTP Bank NyRt. 11742331-20002279 számlára,
bibliaiskolai tanfolyam – megjelöléssel), vagy készpénzzel a BSz házipénztárába.
A jelentkezéseket a beérkezés sorrendjében rögzítjük. Az esetleges túljelentkezés vagy egyéb
jelentős indok okán a tandíjat visszatérítjük.
A hallgató mulasztása miatt a tandíjat nem térítjük vissza.
Bővebb információ kérhető a fent megadott elérhetőségen, illetve munkanapon, a
06/28/452334 telefonszámon.
A bibliaismeret és keresztyén élet alapjait elsajátítani és tanulni vágyók jelentkezését
szeretettel várja a Biblia Szövetség Egyesület.

