
 

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ 

(Ismertették az elnökség tagjai Pécelen, 2022. 04. 03-án a Biblia Szövetség Egyesület 

küldöttgyűlésén) 

 

Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink! 

 

Főtitkári jelentésem alapgondolatát a Bibliaolvasó Kalauz mai igeszakaszának utolsó verse 

adja, Máté evangéliumának 24 fejezetéből, a 44 versből, ahol Jézus ezt mondja: 

„Ezért legyetek ti is készen, mert abban az órában jön el az Emberfia, amelyikben nem is 

gondoljátok!” 

Máté evangéliumának e fejezetében Jézus Jeruzsálem közeli jövőjéről és a majd későbbi, 

második eljövetléről beszél tanítványai számára. 

A két, egymástól független esemény közül az idézett 44.vers Jézus második eljöveteléhez 

kapcsolódik – intés gyanánt. Ez a visszajövetele ugyanis a kegyelmi idő vége, és egyúttal a 

végső ítélet ideje lesz minden múlandó felett, amely által mindenek örökre a múlhatatlanba 

záratnak. 

Jézus világosan beszél arról, hogy ez az ő második eljövetele miben találja majd a világot. 

Abban az időben egyszerre jelen lesz a világban a hitetés, megtévesztés, nyomorúság, 

háborúság, de békés hétköznapiság is. Tehát szerte a világban sokféle történés zajlik majd 

egyidejűleg, melyek mind-mind elfoglalják az emberek gondolatait, lekötik, meghatározzák, 

tematizálják gondolkozásukat és életvitelüket. 

Mivel Jézus a visszajövetelének pontos időpontját nem fedi fel, nekünk, újszövetségi 

embereknek minden időszak egyben az utolsó is. 

Napjainkban a világ hétköznapi eseményeinek színes forgataga közepette – amelynek egyik 

oldalán a dúsgazdag és jóléttel már mit kezdeni nem tudók, a másikon pedig a 

mélyszegénységben élők állnak, vagy amelynek egyik pólusán a szuperismeretekkel és 

rendszerekkel bírók, amíg másikon az analfabetizmussal élők helyezkednek el – az 

úgynevezett közösségi média által soha nem látott befolyásolás, tematizálás zajlik. 

Ennek lényege, célja nem kevesebb, mint hogy egyfelől meghatározzák, hogy mi kösse le 

figyelmünket, energiánkat, vagyis, hogy miről gondolkodjunk, másfelől pedig az, hogy 

hogyan gondolkodjunk.  

Napjainkban tehát, nagyon is résen kell lennie minden megtért keresztyén embernek!  

Mérlegre kell tennünk, hogy annak, ahogyan a világról gondolkozunk, mi az alapja.  

A befolyásolt, tematizált közhangulat? A közösségi média, egyes kedvenc sajtóorgánumok, 

vagy Isten örök érvényű kijelentése, a Szentírás tanítása? 

Jézus kíméletlen őszinteséggel beszél ugyanis arról, hogy még az övéit is meg fogja kisérteni 

az, hogy el- és belevesszenek a múlandó világ dolgaiba, ezáltal megfeledkezve arról, hogy 

nem a világnak kellene őket, hanem nekik kellene a világot tematizálniuk mindazzal, amit 

rájuk bízott Mesterük. 

Most tehát figyelmezteti – egyszer, s mindenkorra érvényesen – népét, követőit: Legyetek 

észen, és legyetek készen, mert akkor jövök el, amikor éppen nem is gondoljátok! 

 

Kedves Testvérek! 



Amikor visszatekintünk a mögöttünk álló esztendőre, bizony bűnbánattal kell 

megállapítanunk, hogy a múlandó világ tematikája bizony sokszor annyira eluralta 

gondolatainkat, hogy valóban nem talált volna bennünket készen, ha visszajön Urunk! 

A Covid-vírus okozta világjárvány hullámainak híreit mindenki követte, és próbáltunk egyre 

okosabbak lenni, bár talán egyre nagyobb rezignáltsággal. A tehetetlenség okozta bénulásból 

csak olyan viták tudták kizökkenteni társadalmunkat, hogy hányszor oltakozzunk, vagy éppen 

miért ne oltakozzunk továbbra sem… A járvány megfékezésére bevezetett védelmi 

intézkedések feloldásának rövid etapjaiban aztán mindenki igyekezett visszatérni az élet 

hétköznapiságába: megtartani az elmaradt lakodalmakat, elvonulni üdülni, konferenciázni.  

Mindeközben kezdetét vette az országgyűlési választások kampánya, majd másfél hónapja 

kitört közvetlen szomszédságunkban az orosz-ukrán háború. 

Mindezek az események lekötötték figyelmünket, meghatározták találkozásainkat, uralták 

beszédünket, gondolatainkat olyannyira, hogy ha visszajött volna az Úr, bizony, talán 

bennünket is készületlenül talált volna. 

Lássuk meg, és lássuk be, hogy a múlandó világ tematikái tényleg a legfőbb kisértéseink, 

melyek a világgal együtt a hívő embert is képesek rabul ejteni mind gondolkozásban, mind 

cselekvésben. 

Jézus intése tehát egyáltalán nem alaptalan, sőt, az információ diadalának évszázadában az 

egyik legfőbb dolog, amit szívünkre kell vennünk! 

De mit is jelent Jézus követői számára ez az állapot: Készen lenni! 

A felolvasott rész folytatásában (45-51.versek) Jézus erről beszél.  

Készem lenni azt jelenti: munkában lenni. Méghozzá abban a munkában, amit a ház, az 

Egyház Ura megszabott. Ez közelebbről azt jelenti, hogy a szolgáknak az Úrtól kapott 

küldetésben kell állni.  

Erről nem szabad elfeledkezni, eltérni, ezt nem szabad feladni! 

Ezt a küldetést semmi sem előzheti meg a szolga életében. 

 

Mi bízatott Jézus mindenkori szolgáira? 

A példázat szerint nem kevesebb, minthogy kiadják idejében az eledelt a többieknek. 

Amikor a pusztai böjt alatt az Ördög megkísérti Jézust az eledellel, Jézus ezt válaszolja neki: 

„Nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Istennek szájából származik.” 

(Máté 4/4) 

Az eledel tehát, amit Jézus szolgáinak, tanítványainak minden időben osztaniuk kell nem más, 

mint Isten Igéje. Az Isten szájából származó ige ugyanis maga az igazság, ami nemcsak 

múlandóságunk okára, hanem a mulandóságot okozó bűn örök ítélete alóli szabadulás 

egyetlen útjára, Jézus Krisztusra vezet el mindeneket, akik meghallják. 

Jézus szolgái tehát olyan ismerettel és feladattal rendelkeznek 2000 éve, amit rajtuk kívül más 

nem tud, ezért nem is hirdet és végez a világban. 

Nemzedékről nemzedékre, korszakról korszakra, alkalmazott és testreszabott formában kell, 

hogy eljuttassák Isten Igéit, az Igazságot azokhoz, akik ezt nem ismerik, vagy ismerik ugyan, 

de nem hiszik. 

Jézus azt is mondta, hogy azok a boldogok, akiket visszatérő Uruk ebben a szolgálatban talál. 

Ők a hű és okos szolgák! 

 



Kedves Testvérek! 

A BSZ tagjaiként is emlékeztetnünk kell szüntelen egymást: nem önmagunkért születtünk újjá 

és létezünk, hanem Urunkért! Méghozzá úgy, hogy Igéjével szolgáljunk ebben a világban. 

Ebben az elhívásunkban, küldetésünkben hű és okos szolgáknak kell lennünk. Azokká kell 

lennünk, és ilyeneknek is kell megmaradnunk. 

Hűséget kell gyakorolnunk megváltó Jézusunkhoz, hitünk tartalmához, normáihoz, s ahhoz a 

közösséghez, aki a Krisztus teste. 

Okosakká kell válnunk, és azoknak is kell maradnunk, mint akik nem vesznek el a világ 

termelte múlandóságok tengerében, hanem mindezek felett szüntelenül látják és láttatják az 

egyetlen, Isten által kijelentett Igazságot. 

Jézus csak a hű és okos szolgákat mondja végül boldogoknak! 

Emlékeztetnünk kell magunkat és egymást is, hogy földi életünk boldogságát nem a világ 

nyugalma, gondtalansága biztosítja, aminek megrendülése és elvesztése miatt annyit 

aggódunk. 

A hívők boldogságának kulcsa a hűség és okosság! 

Van tehát miben fejlődjünk, van mit pótolnunk és erősítenünk! 

Mert az egyre modernebb és át-pszichologizált világunkban ósdinak tűnhet a Krisztus 

evangéliumával való előállás. Az agyon-istenített tudomány világában bolondságnak hathat a 

Biblia igazságaira való hivatkozás és építés. 

Nekünk azonban hűnek és okosnak kell továbbra is maradnunk, ha a boldogságot is el akarjuk 

nyerni. Gyülekezeteinkben, környezetünkben nem szabad feladnunk az Igével való hű és okos 

szolgálatot. Ha ugyanis ezt feladjuk, akkor elhalkul az igazság beszéde, aminek hiányában az 

ember a bűn rabja marad, vagy tehetetlen, aggodalmaskodó és maga körül forgó hívővé válik.   

Bátorítom Szövetségünk tagjait, hogy erősödjünk csak meg Krisztusban és az ő 

evangéliumában! Hiszen győztes ő, méghozzá egyedüli győztes. Örök bajnok, akitől 

elvehetetlen az elsőség! Ezért számára nincs lehetetlen! Előtte nincs leküzdhetetlen akadály! 

Maradjunk hűek hozzá és az általa nyert elhívatásunkhoz! 

Törekedjünk az okosságra! Ismerjük meg egyre alaposabban Igéjét, ugyanis ez az, amivel 

szolgálnunk is kell. Mindezekben pedig legyünk és maradjunk alázatos, tanítható gyermekei 

Urunknak, testvérei egymásnak. 

S ha a világ, a körülöttünk és velünk zajló események elragadnák is figyelmünket, jusson 

akkor eszünkbe: Amely órában nem gondoljátok, abban jön el az embernek Fia! Ezért 

legyünk készen! 

 

Kedves Testvérek,  

végül pedig – elsősorban a magam, de az Elnökség és a Tanács nevében is – megköszönöm 

Urunknak, hogy nemcsak meghívott szolgái közé, hanem feladatot is adott nekünk, többek 

között a Biblia Szövetségben.  

A mögöttünk lévő ötéves ciklusban igyekeztünk folyamatosan megállni Isten előtt, s idejében 

gondoskodni azokról, akiket reánk bízott. 

Mulasztásainkért legyen hozzánk kegyelmes és irgalmas Urunk! 

Ha pedig valami áldás származott szolgálatunk nyomán, azért legyen egyedül övé a dicsőség! 

Megköszönöm a Szövetség tagjainak bizalmát, szeretetét, támogatását, imádságaikat, amivel 

szolgálatainkat és – olykor nem könnyű – döntéseinket kisérték és hordozták. 



 

Imádságos és alázatos szívvel kerestük akaratát, vezetését az elkövetkező ciklus szolgáló, 

elöljáró személyeinek megtalálásához. Örömünk nem válhat ugyan teljessé, de abban a 

meggyőződésben állunk, hogy akinek gondolatai magasabbak a mi gondolatainknál, továbbra 

is a legjobb felé vezet bennünket a Biblia Szövetség jövőjét illetően! 

Istennek a bennünket eddig is vezető, kisérő szeretetéért hálát adva tesszük tehát le 

szolgálatunkat, hogy azt ismét felvehessük úgy, ahogyan ő azt elrendeli számunkra. 

 

(Sipos Aba Álmos főtitkár) 

 

Kedves Testvérek! 

A Biblia Szövetség történetében immár a 33. számvetésre gyülekeztünk össze. Egyrészt abból 

a célból, hogy számba vegyük mindazt, amivel Isten az előző esztendőben elhalmozott 

bennünket, másrészt, hogy előre is tekintsünk, és újra tudatosítsuk magunkban legfontosabb 

feladatunkat. 

A 2021. évi missziói tervünket az 1Pt 4,11 bibliai verssel alapoztuk meg: „Ha valaki szól, 

Isten igéjét mondja, ha valaki szolgál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy 

mindenben Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és hatalom örökkön 

örökké.”  

A járvány okozta korlátozás mellett is hálás visszatekintéssel számolhatunk be arról, amit az 

előző esztendőben tehettünk.  

Központi szervezésű rendezvényeink tervezett száma 49 volt, a körzeti rendezvényekkel 

kétszáz. A járványügyi korlátozások miatt 10 tervezett központi rendezvényünket nem 

tarthattuk meg, a körzeti programokból is sok elmaradt, így az éves rendezvényszám összesen 

95 volt. A nagyobb lélegzetű alkalmainkról néhány szóban szólunk. 

 

Sorozatok, egyhetes alkalmak 

- A január – május időszakra tervezett női csendesnapok közül a járvány okán sajnos egyet 

sem tudtunk megrendezni. 

- A vezetők és önkéntes szolgatársak márciusi, egyhetes rendezvényét szintén le kellett 

mondanunk.  

- Hasonló okok miatt maradt el a nyár elejére tervezett teológiai konferencia is. 

- Az állami gondoskodás alatt, nehéz családban élő 6-12 éves lányok táborát Pécelen 

tarthattuk. A 22 kislányt 7 önkéntesünk nagy szeretettel és odaadással gardírozta, gazdag lelki 

programmal, közös játékokkal, kirándulással (csokimúzeum, medvepark) telt az öt nap. A 

program teljes költségét – az autóbuszos kiránduláshoz felhasznált szja 1%-os támogatás -

kivételével – a Biblia Szövetség fedezte. Köszönjük az ehhez felajánlott adományokat és a 

szolgálók lelkes munkáját. 

- Nyáron a kihívásokban gazdag, és természetesen a lelki alkalmakat sem nélkülöző kenus 

tábor a Rába folyón 32 fiatal részvételével megvalósult. 

- Ugyancsak megvalósulhatott a lányok nyári kerékpártábora a gyönyörű beregi tájon, az 

előző évihez képest nagyobb létszámmal. Az egyhetes programon tíz résztvevő négy szolgáló 

testvérünkkel töltött el egy hetet Juhász István testvérünk farmján, kivételes ellátással. Erre 

ebben az évben is van érdeklődés, ill. fogadókészség, de a farm jelenleg a háború elől 



menekültek szálláshelye. Reménykedünk, hogy a konfliktushelyzet megoldódik augusztusig, s 

a lányok ismét birtokba vehetik a táborhelyet. 

- Szakkonferenciát szerveztünk pedagógusoknak Piliscsabára, ahol nem csak pedagógusok 

voltak a résztvevők, mivel a konferencia célja a keresztyén világnézet erősítése. Érdekes és 

izgalmas előadásokat hallgathattunk, de a testvéri találkozás, ismerkedés alkalma is ez a 

konferencia. Az egyik délutánt a komáromi erődben tölthettük. Köszönjük a Viczián 

házaspárnak az évek óta lelkiismeretesen szervezett konferenciákat. 

- A fiatalok között szolgáló önkénteseink augusztusi, egyhetes képzésének helyszíne ezúttal a 

nyíregyházi egyetemi hotel, és annak különterme volt, ahol a rendezvény lelki gerincét az Ige 

szeretete, megértése, megcselekvése és beteljesülése témák kidolgozása adta. Előadónk Sipos 

Aba Álmos főtitkár úr volt. Az intenzív délelőttöket követően a programok lényeges eleme a 

kötetlen együttlét a délutáni városnézések, és a zempléni táj jelentősebb emlékhelyeinek 

megismerése során. 

- 30+, azaz a harmincadik életévüket betöltött fiatal felnőttek rendezvényei elmaradtak 

egyrészt a járványhelyzet, másrészt a szervezők indokolt döntése következtében. 

- Péceli bibliaiskolánkban tíz tanítási szombaton (szeptembertől decemberig, illetve februártól 

májusig), két évfolyamon folyt az oktatás, ebből hat alkalomra internetes kapcsolattal került 

sor. Ebből két alkalom a 2020/21. tanév járvány miatt elmaradt tanítási napjainak pótlása volt. 

A 2020/21-es tanévben az első évfolyamon 24 személy, a másodikon 11 személyt jegyeztünk 

hallgatóink között. A májusi évzárót programtorlódás miatt a szeptemberi évnyitót 

megelőzően tartottuk, ahol hat hallgatónk vehette át a bibliaiskolai oklevelet, ami azt is 

bizonyította, hogy minden kijelölt tárgyat lehallgatta és a feladatokat legalább megfelelő 

minősítéssel teljessítette. A 2021/22-es tanévre 20 személy iratkozott be az első évfolyamra, a 

második évfolyamon 9 hallgató tanul. A járvány miatt ebben a tanévben nem kellett 

korlátozással tanítanunk, csak a szükséges védelmi intézkedéseket tartottuk be: maszk 

viselése, távolságtartás, kézfertőtlenítés.   

- Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című sorozatunkat 2021-ben sajnos 

csak két előadással bővíthettük. Bíztatjuk a Budapesten és környékén élőket, hogy éljenek az 

élő előadások gazdagító ismeretanyagával! 

 

Csendesnapok: 

- Mátészalkán az áprilisra tervezett csendesnap, valamint az országos tavaszi budapesti 

csendesnap a járvány miatti korlátozások miatt sajnálatos módon elmaradt.  

Azonban júniusban Nyékládházán, augusztusban Nyíregyházán került sor a környékbeli 

testvérekkel való örömteli találkozásra és közös épülésre. Az őszi debreceni, miskolci, ill. 

budapesti csendesnapokon is sokan vettek részt. Ezeken a rendezvényeken az Úr Jézussal, az 

igével és a testvérekkel való közösség elmélyítése, a szolgálatra felkészítés a cél. 

- A fiatalok tavaszi csendesnapja elmaradt, de az őszit 35-40 résztvevővel megtarthattuk. 

- Az utolsó pillanatig bizonytalan volt, hogy meg tudjuk-e tartani a fiatalok szilveszteri 

találkozóját. Végül a megszokottól lényegesen kisebb létszámmal, de gazdagon megáldott 

programmal búcsúztatták a fiatalok a 2021. évet. (Volt olyan rendszeres résztvevő, aki szerint 

ez volt az eddigi legjobb Szilveszter). 

- Igemagyarázatokkal, bizonyságtételekkel, keresztyén etikai kérdésekkel júliusban 

székházunkban, szeptemberben Mátraházán, novemberben Berekfürdőn tartottunk 



csendeshetet. Gazdag lelki programmal készülünk ezekre a konferenciákra: reggeli 

igetanulmányok, délelőtti és délutáni előadások, esti áhítatok építik a kapcsolatot Jézus 

Krisztussal. 

- A tervezett családi napot júniusban és szeptemberben szintén megtartottuk. Júniusban a dr. 

Tolnay, szeptemberben a Weber házaspár voltak az előadók, de meg kell köszönnünk a 

legkisebbek, az óvodás és kisiskolás korúak, illetve a tini ifi csoportban szolgálók 

lelkiismeretes munkáját is, s nem feledkezhetünk meg a vendéglátásban fáradozókról sem. 

 

Körezti alkalmak 

- A szatmár-beregi, észak-magyarországi, nyíregyházi, vas-zalai, budai, Közép-Duna-Tisza-

közi, valamint a békési, mátrai és Somogy-tolnai körzetek közösségi alkalmait 

rendszertelenné tette az egészségügyi korlátozás, de hálásak vagyunk azokért, amelyek 

megvalósulhattak. 

 

A Biblia Szövetség Egyesület szervezeti találkozói 

- A Biblia Szövetség Tanácsa és Elnöksége közösen háromszor ülésezett. Tartottunk 

internetes ülést is, és az elnökség is rendszeresen élt ezzel a tanácskozási lehetőséggel. A 

meghozott határozatokról a Biblia és Gyülekezet folyóiratban beszámoltunk. 

- 2021-ben az éves rendes küldöttgyűlésen kívül januárban – tisztségről való lemondás miatt – 

tisztségviselő választási rendkívüli küldöttgyűlést tartottunk, ahol főtitkárnak választottuk 

Sipos Aba Álmost. Ez a küldöttgyűlés postai kapcsolattal valósult meg, ami kiemelt 

odafigyelést és terhet jelentett a szervezőknek. Köszönjük sikerre vezető helytállásukat, a 

főtitkár pedig számtalan módon bizonyította már, hogy személyében kedves ajándékot 

kaptunk az Úrtól. 

 

Egyéb fontos tevékenység, esemény 

- 2021-ben – immár ötödik alkalommal – néhány BSz-tagunk önkéntes munkájával igés 

családi tervezőnaptárt jelentettünk meg 500 pl.-ban. Ami a kiadvány sikerét jelzi, hogy már 

karácsony előtt kifogytunk a készletekből, noha a keresztyén könyvvásárra ismét nem 

kerülhetett sor. 

- A képeslap-igéslap pályázatunkra 20 pályázó 53 alkotást küldött be, ezek közül már többet 

felhasználtunk folyóiratunk képanyagához, és tervezzük megjelentetésüket a jövőben is. 

Köszönjük az ötletes rajzokat, képanyagokat. 

- A Biblia és Gyülekezet című folyóiratunk négyszer, 900-900 példányban jelent meg. A 

járványhelyzet miatt törekedtünk rá, hogy honlapunkon már ne késleltetett időpontban legyen 

olvasható, hanem rögtön, a megjelentetést követően. Az Úrnak hála, ezt meg is valósíthattuk. 

Ezzel ugyanakkor kockáztattuk a nyomtatott példányok eladhatóságát. Ezért is kérjük 

tagjainkat és olvasóinkat, hogy előfizetésük megerősítésével továbbra is támogassák a 

kiadványt! 

- Weblapunkat rendszeresen frissítjük, gondozzuk (www.bibliaszov.hu), többezer látogató-

olvasó számára tesszük elérhetővé híreinket, tanulmányainkat, programjainkat. A hetente 

megjelenő „Heti üzenet” közreadóinak ezúton is köszönjük a gazdag tartalomhoz történő, 

hűséges hozzájárulásukat! 



- A tavalyi esztendőben második, javított kiadásban megjelentettük a Zengjen hálaének c. 

énekeskönyvünket, amit különösen is indokolt, hogy 900 alapénekeskönyvet, illetve 100 db 

négyszólamú kíséret lehetőségét biztosító kottás könyvet ajándékként juttathattunk el a 

Kárpátaljai Református Egyház gyülekezeteibe. Az ajándékozást lehetővé tette egyrészt a 

Magyarországi Református Szeretetszolgálat, másrészt a hollandiai Urk városában élő, ill. 

magyarországi BSz-es testvéreink külön-adománya. Isten áldja meg az énekeskönyvek 

használatát!  

- Az eddig raktárhelyiségnek használt emeleti nagytermet – Váraljai János gondos munkájával 

– átalakítottuk, ahol rendezett, elkülönített helyiségben tárolhatja kiadványait az Ébredés 

Alapítvány. Kialakítottunk a BSz-nek is – már látjuk, hogy szűkös – raktárhelyiséget. A 

fennmaradó tágas teremrész nagyobb létszám befogadására alkalmas. Itt szeretnénk majd a 

jövőben az egyik bibliaiskolai osztályt is elhelyezni. Ehhez – részben pályázati támogatásból  

– már vásárolhattunk 12 db. kétszemélyes tanulóasztalt. Természetesen egyéb rendezvények 

kellemes helyszíne is lesz ez a terem. Biztatok mindenkit, hogy a szünetben nézze meg ezt a 

kialakítást! Szeretnénk majd telepíteni ide a nyári programok elviselhetőségét segítő 

légkondicionáló berendezést, aminek jelenleg anyagi akadálya van. 

 

Népmozgalmi adatainkról is rövid áttekintést adunk 

- A Biblia Szövetség regisztrált önkéntes munkatársainak száma (a körzetekben munkálkodók 

nélkül), akik a központi programok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadóként, 

bizonyságtevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként is részt vettek, 120 személy volt, az 

önkéntes munkával eltöltött idő 4638 óra, az önkéntes munka értéke 4.852.508,- Ft. 

- A Biblia Szövetség Egyesület tagjainak száma 2022. március 31-én 541 személy.  

Szeretettel köszöntjük közöttünk új tagjainkat, azt a kilenc testvérünket, aki az elmúlt egy 

esztendőben nyert felvételt az egyesületbe. Kívánjuk, hogy legyen lelki otthonuk a Biblia 

Szövetség, álljanak be azok közé, akik az Egyesületben harcolják a hitnek szép harcát! 

Képviseljük közösen a gyülekezetben, a társadalomban világkormányzó Urunkat, megváltó 

Jézus Krisztusunkat! 

- Az eltelt egy évben egy személy kérte tagsági jogviszonya megszüntetését. 

- Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítottunk. 

- Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvérekre, illetve szolgálatukra, akik az elmúlt 

időszakban költöztek a mennyei otthonba. A boldog feltámadásba vetett remény adjon 

vigasztalást szeretteiknek, gyülekezetüknek és nekünk, a BSz itt maradt, harcoló tagjainak! 

- Akik elhunytak:  

Andrássy Kálmánné (1924) Kazincbarcika, Bákonyi Lajosné (1956) Karcag, Buzás János 

(1933) Fót, Cséplő Józsefné (1937) Dunakeszi, Elek István (1937) Fót, Füle Istvánné 

(1932) Maklár, Juhász Attiláné dr. (1930) Debrecen, Tóth Bertalanné (1930) Mátészalka.  

- A bibliaiskolai titkári feladatokat szeptembertől Sári Éva látja el önkéntes szolgálatként, 

köszönjük, hogy vállalta hallgatóinkkal a kapcsolattartást, a tanfolyamokon az ügyeletet, a 

háziasszonyi feladatokat. Isten áldása kísérje szolgálatát! 

- A Benedek Csilla testvérünk idősek otthonába történő átköltözésével megüresedett 

szolgálati lakást Váraljai János felújította, s az elnökség – a tanács támogatásával – számára 

azt használatra felajánlotta. János beköltözött, s közelsége, fáradhatatlan szolgálatkészsége, 

szakértelme sok terhet levesz a vállunkról, jelenléte nagy áldás. 



- Végezetül szeretnénk, ha a küldöttgyűlés is támogatná döntésével a BSz-ben szorgoskodó, 

szolgáló testvérek felé megfogalmazott köszönetünket. Mindazok felé, akik tagjaink közül, 

vagy nem tagként, de velünk egyetértve: bizonyságtétellel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, 

imádsággal, lelkigondozással, előadással, folyóiratunkba cikkek írásával, honlapunkra értékes 

gondolatok megfogalmazásával, adománnyal, kétkezi munkával vagy szervezéssel segítették 

a Biblia Szövetség küldetésének betöltését.  

- Különösen is aktuális a hálás emlékezés azok munkájára, akik a most záródó választási 

ciklusunk, az elmúlt öt esztendő tisztségviselőiként fáradoztak, akik végig hűségesen helyt 

álltak, segítették a döntések előkészítését, vállalták a felelősséget a határozatok 

megfogalmazásával, támogatták és végrehajtották azokat.  

- Külön is hálásan vesszük számba az alelnöki szolgálatból távozó Viczián Miklós több 

cikluson át végzett munkáját, a következő ciklust már – érthető okokból nem vállaló – Molnár 

Sándor és ifj. Móréh Tamás tanácstagi tevékenységét, és sajnálattal említjük Tóth Melinda 

szolgálatokról történt lemondását. 

- A most kezdődő ötéves időszakot kezdő tisztségviselő tagjaink számára is adjon Isten 

bölcsességet, hűséges kitartást, egymás munkáját támogató lelkületet, a magyar hívő 

közösségeket, személyeket szolgáló szeretetet! Engedelmes és készséges Istenre figyelést, 

Szentlelkének támogatását az ige hirdetéséhez, és az igéhez való hűséges ragaszkodáshoz. 

 

Jelentésünk elfogadását kérve, Pál apostoltól idézett igével kívánunk a BSz régi és új tagjaira, 

a megválasztandó új szolgatársakra áldást: „Legyetek azért Isten követői, mint szeretett 

gyermekek, és járjatok szeretetben, amint Krisztus is szeretett minket, és önmagát adta értünk 

áldozati ajándékul, Istennek kedves, jó illatként.” (Ef 5,1)) 

 

(Dr. Makrai Tibor elnök) 

 


