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Melléklet
A Biblia Szövetség Egyesület folyóiratának melléklete 2022. évi I. számhoz

Biblia és Gyülekezet

A Biblia Szövetség Egyesület 2022. április 2-án Pécelen tartot -
ta a 2022. évi általános küldöttgyűlését, ahol a napirenden az
egyesületi gazdálkodás, az Alapszabály-módosítás, valamint a
tisztségviselők választása szerepelt.

A 10 óra után kezdődő küldöttgyűlés nyitó áhítatát Alföldy-
Boruss Dezső tartotta a 2Sám 23,5. igevers alapján, és beszélt az
Isten által kötött szövetség személyes részéről, illetve a közösség re,
s itt első renden a Biblia Szövetségre vonatkoztatható tartalmáról.
– A napirend lényeges tartalmi eleme volt az elnökségi beszá-

moló ismertetése, az azt követő vita, illetve annak elfogadása.
Az elnökségi beszámolót Sipos Aba Álmos főtitkár és dr.
Makrai Tibor elnök ismertette. 

– Következett a 2021. év egyesületi gazdálkodásának megis-
merése, tárgyalása, a beterjesztett beszámoló elfogadása, majd
a 2022. év gazdálkodásnak megvitatása, a költségvetés
hatályba helyezése. Mindezeket megalapozta a Felügyelő bi-
zottság – küldöttgyűlést megelőző – vizsgálódása, az elkészült
jelentés ismertetése (Móréh Tamás) a küldöttgyűlésen.

– Az egyesületi Alapszabály a Biblia Szövetség alapdokumen-
tuma, aminek több szakaszát is módosították a küldöttek. Vál-
toztattak a Tanács összetételén, miszerint ezentúl 12 rendes tag
és két póttag dolgozik majd a testületben, törölték azt a sza -
bályt, hogy az elnök – a tisztújító küldöttgyűlésen – a tiszt -
ségviselők nevében lemond megbízatásukról, s az újonnan
megválasztottak elfoglalják tisztségüket a megválasztásukat
követően. A módosítás lényege, hogy a tisztségviselők kitöltik
a tisztségük öt éves időszakát, s az új alapszabályi módosítás
szerint a megválasztott tisztségviselők megbízatása 2022.
április 9-től 2027. április 8-ig hatályos. Módosították a Fel -
ügyelő bizottság összetételét is, miszerint a bizottság három
rendes és egy póttagból áll.
Az Alapszabály-módosítás a bírósági bejegyzéssel lesz ha -
tályos.

– Titkos szavazással tisztújítást is tartottak, az új tisztségviselők
a következők: 
Elnökség: dr. Makrai Tibor elnök, Alföldy-Boruss Dezső alel-
nök, Sipos Aba Álmos főtitkár, dr. Mikolicz Gyula titkár (tiszt-
ségét 2023.07.31-ig tölti be),
Tanács: dr. Cs Nagy János (akit a küldöttgyűlést követő ta nács -
ülésen a tagok vezető tanácstagnak választottak), Horváth
Géza, dr. Hotorán Gábor János, Margit István, dr. Mikolicz

Gyula ifj., dr. Nagy Péter Mihály, Nyírő Ottó, dr. Pauk János,
Sipos Ajtony Levente, dr. Szilágyi Imre Miklós, Weber István,
Zila Péter tag, Nagy Zsolt Béla és Vezsenyi Péter póttag,
Felügyelő bizottság: Móréh Tamás elnök és tag, Kovács Ist -
ván és Nyírő Anna tag, Kiss Andrea póttag,
Fegyelmi bizottság: dr. Földesi András és Lóránt Gábor tag,
dr. Varga Katalin és Földvári Tibor póttag, a bizottság el-
nökének az alakuló tanácsülés Zila Pétert választotta.
A záróáhítatot dr. Hotorán Gábor a Kolossé levél 1,3-10. ver -

sek magyarázatával tartotta a Krisztusban nyert reménységről, 
a Krisztusba vetett bizalom fontosságáról és a reménység hir -
detéséről, mint a BSz következő fontos feladatáról.

A küldöttgyűlés programjában a közös éneklés, az ima kö -
zösség a lelki közösséget erősítette, s ajándék volt számunkra 
a szünetekben és a programot követően a testvéri találkozás is.

A küldöttgyűlést dr. Makrai Tibor elnök vezette, az énekeket
hangszeren Móréh Tamás kísérte. A küldöttgyűlésen 60 szava -
zásra és tárgyalásra jogosult tagból 50 jelent meg és vett részt a
közös munkában, 17 személy (bizottsági tagok, póttagok, szol-
gálati ágak munkatársai) pedig elnökségi meghívottként tár-
gyalási jogosultsággal vett részt a küldöttgyűlésen. A szavazat-
számláló bizottság tagjai voltak: Vinczéné Kecskeméti Ildikó,
Záborszkyné Szász Lídia Dóra, dr. Mikolicz Ákos (elnöke is),
Móréh Tamás és Tamás Balázs, a jegyzőkönyv vezetésére 
dr. Mikolicz Gyula ifj., hitelesítésére Radnai Katalin és Zila Péter
kapott megbízást, Budai Judit és Mikolicz Boglárka a regisztrá-
ciónál szorgoskodott, Margit Julika vezetésével Latinovits Ágota,
dr. Nagy Péterné Klárika, Pistai-Király Erika, Radnai Katinka és
Teszárik Irén segített az ételek, italok felszolgálásában, Horváth
Mária és Váraljai János a „mindenes szolgáló”, Mikolicz András
pedig a technikus feladatát vállalta.

A küldöttgyűlés – lelki gazdagságával – csendesnapot is jelen-
tett a résztvevőknek. 

Az eddigi gyakorlattól eltérően a szüneteket nem lehetett a sza -
badtéren eltöltenünk, hiszen – a már hónapok óta várt – áldott
eső áztatta hazánkat, így a BSz ingatlanát is.

Köszönjük Istennek a testvéri légkört, a békességben hozott
döntéseket, a megválasztott régi és új munkatársakat, és a
remény teljes jövőt a szolgálathoz, a bizonyságtételhez és testvéri
közösséghez.

Dr. Mikolicz Gyula titkár

BSZ KÜLDÖTTGYŰLÉS 2022.



A 2021. év gazdálkodásáról hozott küldöttgyűlési határozat:
5/22.KGY (22.04.02.) számú küldöttgyűlési határozat: 
A küldöttgyűlés a Biblia Szövetség Egyesület 2021. évi

gazdálkodása beszámolóját 5.055.613 Ft nyitóegyenleggel,
31.648.059 Ft bevétellel, 31.967.065 Ft kiadással és 5.808.174
Ft záróegyenleggel elfogadta.

A Kiss B. Júlia Alap 2021.évi gazdálkodását 55.093.485 Ft
nyitó egyenleggel, 5.167 Ft bevétellel, 5.007.740 Ft kiadással
és 50.090.912 Ft záróegyenleggel elfogadta, és elrendeli az írá-
sos beszámolók jegyzőkönyvhöz csatolását.

A 2022. év költségvetéséről hozott küldöttgyűlési határozat:
6/22.KGY (22.04.02.) számú küldöttgyűlési határozat: 
A küldöttgyűlés a Biblia Szövetség Egyesület 2022. évi

gazdálkodásának költségvetését 5.808.174 Ft nyitóegyen-
leggel, 36.090.500 Ft bevétellel, 41.740.000 Ft kiadással,
158.674 Ft záróegyenleggel elfogadja és hatályba lépteti.

A Kiss B. Júlia Alap 2022. évi költségvetését 50.090.912 Ft
nyitóegyenleggel, 5.000 Ft bevétellel, 8.008.000 Ft kiadással,
42.087.912 Ft záróegyenleggel elfogadja és hatályba lépteti,
és elrendeli az írásos költségvetés jegyzőkönyvhöz csatolását.

A BSz Alapszabályának módosítására hozott küldöttgyűlési
határozat:

7/22.KGY (22.04.02.) számú küldöttgyűlési határozat: 
’A Biblia Szövetség Egyesület az Alapszabályát módosítja az
„idézőjelbe” tett szövegrészekkel (kurzívval a törlendő, félkövér
betűvel az újonnan megállapított szövegrész): 
– törlésre kerül a 9.§ (9) bekezdésből: „Általános tisztújításkor

a küldöttgyűlést a titkos szavazás megkezdésétől az eredmény
kihirdetéséig a szavazatszámláló elnök vezeti. Az eredmény ki-
hirdetése megkezdésekor az addigi tisztségviselők (Elnökség,
Tanács és bizottságok rendes és póttagjai) megbízatása
megszűnik.” és a „Tisztújításkor a szavazatszámlálók a Vá -
lasztási bizottság, az Elnökség a küldöttgyűlésnek megvá -
lasztásra a választás előkészítését addig végző Jelölő bizottság

tagjait, elnökét ajánlja.” rész. A bekezdés új szövegrésszel
egé szül ki: „A küldöttgyűlésnek a tisztújításra javasolt sze -
mélyeket az elnökség nevében az elnök jelenti és mutatja be.”,

– a 11. § (1) bekezdés első mondatában a Tanács tagjainak szá -
mát módosítja: „ami 12 rendes és 2 póttagból áll”,

– a 12. § b)-ből törli a 4. mondatot: „Az elnökségi tag tisztsége a
tisztújító küldöttgyűlésen megszűnik, a küldöttgyűlésnek vagy
meg kell erősíteni további, a határozatban megjelölt idő tar tamra
az elnökségi tagságot, vagy új elnökségi tagot kell választani.”

– a 13. § (1) bekezdésben a harmadik mondat kiegészül a követ -
kező módon: „Az egyesület működését és gazdál kodá sát a
három tagú és egy póttagú Felügyelő bizottság ellenőrzi.”,

– a 16. § első mondatában törlésre kerül: „, a tisztségük meg -
szűnik a következő tisztújító közgyűlésen, a választási ered-
mény kihirdetése megkezdésekor” mondatrész, 

– a 16. § második mondatából törlésre kerülnek a: „, hasonló
fel tétellel,” szavak,

– a 16. § kiegészül a következő mondattal: „A 2022. április 02-
i tisztségviselő választáson mandátumot szerzett személyek
tisztségüket 2022. április 09 – 2027. április 08. közötti idő -
szakban, a titkár pedig a 2022. április 09 – 2023. 07. 31. kö -
zötti időszakban töltik be.”,

– az Alapszabály új, 35. §-sal egészül ki: „35. §. A 2022. április
2-án módosított Alapszabály a bírósági bejegyzéssel lép
hatályba.”

– az Alapszabály záró szakasza törlésre kerül: „Módosításokkal
egybeszerkesztve az utolsó módosítás napján, a 2021. január
29-ei küldöttgyűlés határozata alapján.
A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel

a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.”, és
új zá ró szakasza van: „Módosításokkal egybeszerkesztve az
utolsó módosítás napján, a 2022. április 02-i küldöttgyűlés
határozata alapján.

A létesítő okirat egységes szerkezetbe foglalt szövege megfelel
a létesítő okirat-módosítások alapján hatályos tartalmának.”
– az Alapszabály új keltezése: „Pécel, 2022. 04. 02.”.’
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Tisztelt Küldöttgyűlés, Kedves Biblia Szövetséges Testvéreink!
Főtitkári jelentésem alapgondolatát a Bibliaolvasó Kalauz mai

igeszakaszának utolsó verse adja, Máté evangéliumának 24. fe -
jezetéből, 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 eljöveteléről beszél tanít -
ványainak.

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 egyidejű -
leg, amelyek mind-mind elfoglalják az emberek gondolatait,
lekötik, meghatározzák, tematizálják gondolkozásukat és élet -
vitelüket.

Mivel Jézus a visszajövetelének pontos időpontját nem fedi
fel, nekünk, újszövetségi embereknek, minden időszak egyben
az utolsó is.

Napjainkban a világ hétköznapi eseményeinek színes forga -
taga közepette – aminek egyik oldalán a dúsgazdag és jóléttel
már mit kezdeni nem tudók, a másikon pedig a mélyszegénység-
ben élők állnak, vagy aminek egyik pólusán a szuperismere tekkel
és rendszerekkel bírók, amíg másikon az analfabetizmussal élők
helyezkednek el – az úgynevezett közösségi média általi, soha
nem látott befolyásolás, tematizálás zajlik.

ELNÖKSÉGI BESZÁMOLÓ
Ismertették az elnökség tagjai Pécelen, 2022. 04. 02-án, 

a Biblia Szövetség Egyesület küldöttgyűlésén



Ennek lényege, célja nem kevesebb, mint hogy egyfelől meg -
határozzák, hogy mi kösse le figyelmünket, energiánkat, vagyis,
hogy miről gondolkodjunk, másfelől pedig az, hogy hogyan gon-
dolkodjunk. 

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

Mérlegre kell tennünk, hogy annak, ahogyan a világról gon-
dolkozunk, mi az alapja. 

A befolyásolt, tematizált közhangulat? A közösségi média,
egyes kedvenc sajtóorgánumok, vagy Isten örök érvényű kijelen-
tése, a Szentírás tanítása?

Jézus kíméletlen őszinteséggel beszél ugyanis arról, hogy még
az övéit is meg fogja kísérteni az, hogy el- és belevesszenek a
múlandó világ dolgaiba, ezáltal megfeledkezve arról, hogy nem
a világnak kellene őket, hanem nekik kellene a világot tematizál-
niuk 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 tema -
tikája sokszor annyira eluralta gondolatainkat, hogy valóban nem
talált volna bennünket készen, ha visszajön Urunk!

A Covid-vírus okozta világjárvány hullámainak híreit min-
denki 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 vissza-
térni az élet hétköznapiságába: megtartani az elmaradt lakodal-
makat, elvonulni üdülni, konferenciázni. 

Mindeközben kezdetét vette az országgyűlési választások
kampánya, majd másfél hónapja kitört közvetlen szomszédsá-
gunkban az orosz-ukrán háború.

Mindezek az események lekötötték figyelmünket, meghatá -
rozták találkozásainkat, uralták beszédünket, gondolatainkat
olyannyira, hogy ha visszajött volna az Úr, bizony, talán bennün-
ket is készületlenül talált volna.

Lássuk meg, és lássuk be, hogy a múlandó világ tematikái
tényleg a legfőbb kísértéseink, amelyek a világgal együtt a hívő
embert is képesek rabul ejteni mind gondolkozásban, mind cse-
lekvésben.

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. 

Készen lenni azt jelenti: munkában lenni. Méghozzá abban a
munkában, amit a ház, az Egyház Ura megszabott. Ez köze -
lebbről azt jelenti, hogy a szolgáknak az Úrtól kapott küldetésben
kell állnia. 

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 szár-
mazik.” (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
mulandóságunk okára, hanem a mulandóságot okozó bűn örök
ítélete alóli szabadulás egyetlen útjára, Jézus Krisztusra vezet el
mindenkit, aki meghallja.

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 meg-
maradnunk.

Hűséget kell gyakorolnunk megváltó Jézusunkhoz, hitünk tar-
talmához, normáihoz, és ahhoz a közösséghez, aki a Krisztus
teste.

Okosakká kell válnunk, és azoknak is kell maradnunk, mint
akik nem vesznek el a világ termelte mulandóságok 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 éle -

tünk boldogságát nem a világ nyugalma, gondtalansága bizto -
sítja, 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 Bib-
lia igazságaira való hivatkozás és építés.

Nekünk azonban hűnek és okosnak kell továbbra is marad-
nunk, 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 igaz -
ság beszéde, aminek hiányában az ember a bűn rabja marad, vagy
tehetetlen, aggodalmaskodó és maga körül forgó hívővé válik.  

Bátorítom Szövetségünk tagjait, hogy erősödjünk meg Krisz-
tusban és az ő evangéliumában! Hiszen győztes ő, méghozzá
egyedüli győztes. Örök bajnok, akitől elvehetetlen az elsőség!
Ezért számára nincs lehetetlen! Előtte nincs leküzdhetetlen
akadály!
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Maradjunk hűek hozzá és az általa nyert elhívatásunkhoz!
Törekedjünk az okosságra! Ismerjük meg egyre alaposabban

Isten Igéjét, ugyanis ez az, amivel szolgálnunk is kell. Mindezek-
ben pedig legyünk és maradjunk alázatos, tanítható gyermekei
Urunknak, testvérei egymásnak!

S ha a világ, a körülöttünk és velünk zajló események elragad-
nák 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, tá-

mogatását, imádságaikat, amivel szolgálatainkat és – olykor nem
könnyű – döntéseinket kísérték és hordozták.

Imádságos és alázatos szívvel kerestük akaratát, vezetését az
elkövetkező ciklus szolgáló, elöljáró személyeinek megtalálá -
sához. Örömünk nem válhat ugyan teljessé, de abban a meggyő -
ződésben állunk, hogy akinek gondolatai magasabbak a mi gon-
dolatainknál, továbbra is a legjobb felé vezet bennünket a Biblia
Szövetség jövőjét illetően!

Istennek a bennünket eddig is vezető, kísérő 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 gyü -

lekeztünk össze. Egyrészt abból a célból, hogy számba vegyük
mindazt, amivel Isten az előző esztendőben elhalmozott bennün-
ket, másrészt, hogy előre is tekintsünk, és újra tudatosítsuk ma-
gunkban legfontosabb feladatunkat.

A 2021. évi missziói tervünket az 1Pt 4,11 bibliai verssel ala -
poztuk meg: „Ha valaki szól, Isten igéjét mondja, ha valaki szol-
gál, azzal az erővel végezze, amelyet Isten ad, hogy mindenben
Isten dicsőíttessék a Jézus Krisztus által, akinek dicsőség és ha -
talom örökkön örökké.” 

A járvány okozta korlátozás mellett is hálás visszatekin -
téssel számolhatunk be arról, amit az előző esztendőben te -
hettünk. 

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 rendez -
vényszám 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 ren-
dezvényét 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 prog -
rammal, közös játékokkal, kirándulással (csokimúzeum, med -
ve park) telt az öt nap. A program teljes költségét – az autó -
buszos kiránduláshoz felhasznált szja 1%-os támogatás
ki vé telével – a Biblia Szövetség fedezte. Köszönjük az ehhez
felajánlott adományokat és a szolgálók lelkes munkáját.

– Nyáron a kihívásokban gazdag, és természetesen a lelki alkal -
makat 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 lét-
számmal. Az egyhetes programon tíz résztvevő négy szolgáló
testvérünkkel töltött el egy hetet Juhász István testvérünk
farm ján, kivételes ellátással. Erre ebben az évben is van érdek -
lődés, ill. fogadókészség, de a farm jelenleg a háború elől me -
ne kültek szálláshelye. Reménykedünk, hogy a konfliktushely -
zet megoldódik augusztusig, s a lányok ismét birtokba vehetik
a táborhelyet.

– Szakkonferenciát szerveztünk pedagógusoknak Piliscsabára,
ahol nem csak pedagógusok voltak a résztvevők, mivel a kon-
ferencia célja a keresztyén világnézet erősítése. Érdekes és iz-
galmas előadásokat hallgathattunk, de a testvéri találkozás, is-
merkedés alkalma is ez a konferencia. Az egyik délutánt a
komáromi erődben tölthettük. Köszönjük a Viczián házaspár-
nak 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 ki-
dolgozása 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 év -
fo lyamon 24 személy, a másodikon 11 személyt jegyeztünk hall-
gatóink között. A májusi évzárót programtorlódás miatt a szep -
temberi évnyitót megelőzően tartottuk, ahol hat hallgatónk
ve hette át a bibliaiskolai oklevelet, ami azt is bizonyította, hogy
minden kijelölt tárgyat lehallgatta és a feladatokat leg alább
megfelelő minősítéssel teljessítette. A 2021/22-es tan évre 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 intézke dé -
seket tartottuk be: maszk viselése, távolságtartás, kézfertőtlenítés.  

– Az 1995-től rendszeresen szervezett Fontos kérdések című
sorozatunkat 2021-ben sajnos csak két előadással bővíthettük.
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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 korlá-
tozások okán sajnálatos módon elmaradt. 
Azonban júniusban Nyékládházán, augusztusban Nyíregy-
házán került sor a környékbeli testvérekkel való örömteli talál -
kozásra és közös épülésre. Az őszi debreceni, miskolci, ill.
buda pesti csendesnapokon is sokan vettek részt. Ezeken a ren-
dezvényeken 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 tar-
tani a fiatalok szilveszteri találkozóját. Végül a megszokottól
lényegesen kisebb létszámmal, de gazdagon megáldott prog -
rammal búcsúztatták a fiatalok a 2021. évet. (Volt olyan rend-
szeres résztvevő, aki szerint ez volt az eddigi legjobb szil-
veszter.)

– Igemagyarázatokkal, bizonyságtételekkel, keresztyén etikai
kérdésekkel júliusban székházunkban, szeptemberben Mát -
raházán, 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 leg -
kisebbek, az óvodás és kisiskolás korúak, illetve a tini ifi cso-
portban szolgálók lelkiismeretes munkáját is, és nem feled-
kezhetünk meg a vendéglátásban fáradozókról sem.

KÖrZETI 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 rendsze -
resen élt ezzel a tanácskozási lehetőséggel. A meghozott hatá -
rozatokról a Biblia és Gyülekezet folyóiratban beszámol tunk.

– 2021-ben az éves rendes küldöttgyűlésen kívül januárban 
– tisztségről való lemondás miatt – tisztségviselő választási
rendkívüli küldöttgyűlést tartottunk, ahol főtitkárnak válasz-
tottuk Sipos Aba Álmost. Ez a küldöttgyűlés postai kapcsolat-
tal 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 példányban. Ami a kiadvány sikerét jelzi, hogy már

kará csony előtt kifogytunk a készletekből, noha a keresztyén
könyvvásárra ismét nem kerülhetett sor.

– A képeslap-igéslap pályázatunkra 20 pályázó 53 alkotást kül -
dött be, ezek közül már többet felhasználtunk folyóiratunk
kép anyagához, 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 tag-
jainkat és olvasóinkat, hogy előfizetésük megerősítésével to -
vább ra is támogassák a kiadványt!

– Weblapunkat (www.bibliaszov.hu) rendszeresen frissítjük, gon-
dozzuk, többezer látogató-olvasó számára tesszük elérhetővé
híreinket, tanulmányainkat, programjainkat. A hetente meg -
jelenő „Heti üzenet” közreadóinak ezúton is köszönjük 
a gazdag tartalomhoz történő hűséges hozzájárulásukat!

– A tavalyi esztendőben második, javított kiadásban megjelen-
tettük a Zengjen hálaének c. énekeskönyvünket, amit külö -
nösen is indokolt, hogy 900 alapénekeskönyvet, illetve 100 db
négyszólamú kíséret lehetőségét biztosító kottás könyvet aján -
dékként juttathattunk el a Kárpátaljai Református Egyház
gyülekezeteibe. Az ajándékozást lehetővé tette egyrészt a
Magyarországi Református Szeretetszolgálat, másrészt a hol-
landiai Urk városában élő, ill. a magyarországi BSz-es testvé -
reink külön-adománya. Isten áldja meg az énekeskönyvek
használatát! 

– Az eddig raktárhelyiségnek használt emeleti nagytermet 
– Váraljai János gondos munkájával – átalakítottuk, ahol ren-
dezett, elkülönített helyiségben tárolhatja kiadványait az Ébre -
dés Alapítvány. Kialakítottunk a BSz-nek is – már látjuk, hogy
szűkös – raktárhelyiséget. A fennmaradó tágas teremrész na -
gyobb 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 rendezvé nyek
kellemes helyszíne is lesz ez a terem. Szeretnénk majd te -
lepíteni ide a nyári programok elviselhetőségét segítő lég kon -
dicionáló 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 prog -
ramok szervezésében, rendezésében felügyelőként, előadó -
ként, bizonyságtevőként, igehirdetőként vagy akár takarítóként
is részt vettek, 120 személy volt, az önkéntes munkával el -
töltött 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 test -
vé rünket, aki az elmúlt egy esztendőben nyert felvételt az egye -
sületbe. Kívánjuk, hogy legyen lelki otthonuk a Biblia Szö vetség,
álljanak be azok közé, akik az Egyesületben harcolják a hitnek
szép harcát! Képviseljük közösen a gyülekezetben, a társadalom-
ban világkormányzó Urunkat, megváltó Jézus Krisztusunkat!

– Az eltelt egy évben egy személy kérte tagsági jogviszonya
megszüntetését.
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– Fegyelmi eljárást tagtársunk ellen az előző évben nem indítot-
tunk.

– Hálásan emlékezünk azokra a BSz-es testvérekre, illetve szol-
gálatukra, akik az elmúlt időszakban költöztek a mennyei ott -
honba. 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) Deb -
recen, Tóth Bertalanné (1930) Mátészalka. 

– A bibliaiskolai titkári feladatokat szeptembertől Sári Éva látja
el önkéntes szolgálatként, köszönjük, hogy vállalta hallga -
tóinkkal a kapcsolattartást, a tanfolyamokon az ügyeletet, a
háziasszonyi feladatokat. Isten áldása kísérje szolgálatát!

– A Benedek Csilla testvérünk idősek otthonába történő átköl -
tözésével megüresedett szolgálati lakást Váraljai János felújí-
totta, s az elnökség – a tanács támogatásával – számára azt
használatra felajánlotta. János beköltözött, s közelsége, fárad-
hatatlan szolgálatkészsége, szakértelme sok terhet levesz a vál-
lunkról, jelenléte nagy áldás.

– Végezetül szeretnénk, ha a küldöttgyűlés is támogatná dön-
tésével a BSz-ben szorgoskodó, szolgáló testvérek felé meg-
fogalmazott köszönetünket. Mindazok felé, akik tagjaink
közül, vagy nem tagként, de velünk egyetértve: bizonyságtétel-
lel, tanítói szolgálattal, igehirdetéssel, imádsággal, lelkigondo -
zással, 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 tiszt ség -
viselőiként fáradoztak, akik végig hűségesen helyt álltak, segítet-
ték a döntések előkészítését, vállalták a felelősséget a ha tározatok
megfogalmazásával, támogatták és végrehajtották azokat. 

– Külön is hálásan vesszük számba az alelnöki szolgálatból tá -
vozó Viczián Miklós több cikluson át végzett munkáját, a kö -
vetkező ciklust már – érthető okokból nem vállaló – Molnár
Sándor és ifj. Móréh Tamás tanácstagi tevékenységét, és saj -
nálattal említjük Tóth Melinda szolgálatokról történt le -
mondását.

– 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 Is-
tenre 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 szolgatár-
sakra áldást: „Legyetek azért Isten követői, mint szeretett gyer-
mekek, 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)
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Dr. Makrai Tibor – elnök
1962-ben született Nyírbátorban, 1987-ben
végzett a Debreceni Orvostudományi
Egye tem Általános Orvosi Karán. Jelenleg
a Mátészal kai Területi Kórházban dolgo-
zik belgyógyász-gasztroenterológus szak -
or vos ként, osztályvezető főorvosi beosz tás -
ban. Nős, felesége is orvos, 5 gyermekük

van. Hívő nagymamája kisgyermekként indította el a hit útján,
egyetemi évei alatt döntött tudatosan Jézus Krisztus mellett. 
A Mátészalka–Kertvárosi Református Gyülekezet főgondnoka,
ahol rétegalkalmak (házaspári kör, bibliakör) szervezése is fela-
data. A környező gyüle kezetekben alkalmanként igei szolgálatokra,
előadások tartására is megkérik. A Tiszántúli Református Egyház -
kerület Közgyűlésének világi képviselője. A Biblia Szövetségnek
alapító tagja, 1992-től a BSz tanácsának póttagja, 1997-től rendes
tagja, 2002-től a BSz alelnöke, 2007-től a BSz elnöke, emellett
körzetfelelősként is szolgál.

Alföldy-Boruss Dezső – alelnök
1948-ban született hívő református család-
ban. Felnőtt korban döntötte el, hogy az Úr
Jézus követőjeként kíván élni. Református
lelkész-tanár. Teológiai tanulmányait 1972-
ben fejezte be Budapesten, ezt követően
1997-ig vidéki lelkészként szolgált, majd 
a Kispest–We kerle-telepi ref. gyülekezet

lelkipásztora volt. Posztgraduális úton közép iskolai tanári diplomát
szer zett vallástanár szakon. Tizennégy esz tendőn át a Bp.-i Lónyay
utcai Református Gimnázium vallástanára volt, éveken keresz tül
részt vett a Károli Egyetem végzős vallástanár képzésben. Nős;
fele sége gyógypedagógus és hitoktató. Öt gyermekük van. A Biblia
Szövetségnek alkotó tagja imádságban, lelkiekben, előadásokkal,
teológiai munkával vesz részt abban. Több könyve és füzete jelent
meg: Gondo latok a Teremtésről, Reformáció valójában, Ez az út
is Rómába vezet, A pártus herceg, Karizmatikus mozgalom, Dog-
matikai jegyzetek, Etikai jegyzetek, Útmutató.

Sipos Aba Álmos – főtitkár
1969-ben született Nagykátán.
Édesapja akkor Tápiószele és a környező
falvak református lelkipásztora volt, ott
nőtt fel szerető családi körben, 10 test vé -
rével együtt.
Gyermekkorától evangéliumi, kálvinista
lelki légkör vette körül. Középiskolás évei

alatt ragadta meg személyesen is Urunk kegyelme, s ezért dönt -
hetett úgy, hogy életét neki szenteli.
Cegléden érettségizett, majd a Budapesti Református Theológiai
Akadémia hallgatója lett.
1993 óta házas, felesége Mónika, aki munkatársa a szolgálatban.
Urunk 3 leánygyermekkel és 2 unokával ajándékozta meg őket.
Magyarországon sokfelé és sokféle környezetben volt lehetősége
lelkipásztorként szolgálni.
Segédlelkészi szolgálatát 1993-ban Alcsúton kezdte, majd beosz-

tott lelkészként, Édesapja mellett a Budapest–Nagyvárad téri
gyülekezetben szolgált. 1998 és 2005 között tábori lelkész Hód -
mezővásárhelyen, illetve tábori esperes Szolnokon. 2001-2003
között a Budapest–Pestszentlőrinc Kossuth téri gyülekezet lelki -
pásztora is volt. 2005-től a Budapest–Békás megyeri Református
Egyházközség lelkipásztora, ahol jelenleg is szolgál.
A Biblia Szövetségnek alapító – és a szolgáló közösségének is
aktív – tagja. 2021-től főtitkára.
A bibliaiskolának 2014-től tanára.

Dr. Mikolicz Gyula – titkár
1954-ben született, családos, öt gyermek
édesapja, akik mindannyian munkahelyen
dolgoznak, közülük ketten már családot
alapítottak. Felesége, Szabó Klára (Virág),
idegen nyelvű munkaterületen tit kárnő -
ként tevékenykedett, és jelenleg is hűséges
önkéntes segítőtársa az egyesületi felada-

tokban. 1995-től Pécelen, a Biblia Szövetség székházának egyik
szolgálati lakásában élnek, a helyi református gyülekezethez tar-
toznak. 1978-ban gépészmérnöki, 2005-ben pedig jogi vég zett -
séget szerzett. Több mint egy évtizedig ipari hőellátás-tervezés
munkakörben dolgozott, jelenleg a Biblia Szövetség főállású
munkatársa.
Tizennégy éves korában lett nyilvánvalóvá számára Isten ke -
gyelme, a szolgálati területre egyetemista évei alatt fogadták
maguk közé a testvérek, amikor is országos ifjúsági munkában
dolgozhatott. A Biblia Szövetségnek egyik alapítója; Tanácsának
kezdetektől, a vezetőségnek 1991-től tagja.

Dr. Cs. Nagy János – tanácstag
Mezőberényben született 1970-ben. Álta–
lános iskolai és gimnáziumi tanulmányai
után, négy esztendei mozdonyvezető szol-
gálatot kö vetően, 1996-ban, a Juhász
Gyu la Tanárképző Főiskolán német nyelv-
tanári, 2001-ben a budapesti Károli Gás -
pár Református Egyetem Hittudományi

karán pedig református lelkészi oklevelet szerzett. 1996-ban vette
feleségül Szűcs Alexandrát. Házasságukat Isten négy gyermekkel
áldotta meg.
A Hittudományi kar elvégzését követően 3 évig a Budapest-
Nagyvárad téri Református Egyházközségben végzett segéd -
lelkészi, illetve beosztott lelkészi szolgálatot. Innen 2004-ben
Budakalászra hívták, majd 2013-ban Pécelre választották meg
református lelkipásztornak.
Jézus Krisztust felnőttként, húszéves korában ismerte meg.
Megtérése és új élete közvetlenül egy pasaréti evangelizációs hét
gyümölcse. Hívő élete kezdetétől mostanáig érdekli és lenyűgözi
Jézus Krisztus evangéliuma, Istennek abban tündöklő dicsőséges,
szent és ke gyelmes lénye. Krisztus követőjeként akar élni, és őt
a Szentírásból minél inkább megismerni, életét az evangéliumhoz
igazítani, és azt Isten gyermekei – és a most még elveszett em-
berek – számára érthetően továbbadni. Isten akaratát keresi, és
annak engedett, amikor a lelkipásztori szolgálatba állt. Hálás, és
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számára is örömet jelent, ha egy magaforma halandót Isten fel-
használ hívő népe építésére, viszont szégyent és szomorúságot
jelent számára, amikor fogyatkozásai, bűnei gyalázatot hoznak
Megváltója nevére. Kegyelemből az, amivé Isten formálta! Jézus
Krisztus evangéliumának, az élő Isten tiszteletének szolgálatát
magyar nemzetünk körében szívügyének tekinti, és ebben a Bib-
lia Szövetség Egyesület szolgálatát, mind az evangélium meg -
őrzése, mind a hívők szeretetközössége szempontjából kiemel -
kedő jelentőségűnek tartja. Kiváltságnak tekinti, ha a Szövetség
evangéliumi munkájában és Krisztus hívő népének ébredési
örökségében részes lehet.

horváth Géza – tanácstag
1964-ben született, és egy szabolcsi nagy -
községben, Gáván nőtt fel. Már gyer mek -
korában érezte Isten vonzását, amit erő -
sített benne gyülekezete, a vencsellői
gyülekezet lelki közössége és lelkipász-
torának evangéliumot hirdető élete és
szol gálata. Itt volt az ébredés népének

egyik találkozási helye, így kapcsolatba kerülhetett hívő em-
berekkel, amit azóta is nagy ajándéknak tart. A Debreceni Refor-
mátus Kollégium Gimnáziumában érettségizett, majd szintén
Deb recenben végezte a Teológiát. Gimnáziumi vallástanára is
nagy hatással volt rá. Már teológusként lett Isten gyermeke.
1987-ben kötött házasságot Biró Gyöngyi közgazdásszal, aki a
szolgálatban is segítőtársa. Ő a gyerekekkel foglalkozik szívesen
és áldottan. Három felnőtt gyermekük van, öt unokájuk. 
1988 és 2010 között a nagyvarsányi, 2010-től pedig a pasaréti
református gyülekezet lelkipásztora.
A Biblia Szövetségnek alapító tagja, hét éve a bibliaiskolában
hitvallásismeretet tanít. Életük egyik vezérigéje: „Nem ti válasz-
tottatok engem, hanem én választottalak ki és rendeltelek titeket
arra, hogy elmenjetek, és gyümölcsöt teremjetek, és gyümölcsö -
tök megmaradjon.” (János 15,14)

Dr. hotorán Gábor – tanácstag
39 éves. A kilencvenes évek végén, tiné -
dzserként ismerhette meg az Urat az Új -
szegedi Református Gyülekezetben, ekkor
elfogadta tőle az örökélet ajándékát, azóta
követi őt. Isten később elhívta lelkészi
szolgálatra. Gimnazistaként csatlakozott a
Biblia Szövetséghez is, ahol Isten kimond-

hatatlanul sok lelki áldásban részesítette. A BSz bibliaiskolájában
kezdetben (dr. Sípos Ete Álmos mellett, majd őt helyettesítve) 
a dogmatika tantárgy oktatásában segédkezett, 2014-től pedig az
ószövetségi bibliaismeretet Sípos Ete Zoltánnal megosztva
tanítják. 2017 óta a Biblia Szövetség Tanácsának póttagja, majd
2020-tól tagja.
Felesége, Margit, tanító és vallástanár, aki a szolgálatban – ki -
váltképpen a gyerekek közötti misszióval – áldott munkatársa.
Házasságukban Isten megajándékozta őket négy gyönyörű gyer-
mekkel: Mirjám (2006), Simon és Gréta (2009), Benedek (2014).
Több mint öt esztendeig a Szeged-Honvéd téri Református Egy-
házközség beosztott lelkészeként szolgált, ezt követően több mint
egy évig Hollandiában éltek, amit egy családos tanulmányi
ösztöndíj biztosított. 2012-től meghívással az Érsekcsanádi 
Református Egyházközségben szolgálnak, ahol az evangélium

hirde tésével és tanítással törekszenek Isten ügyét képviselni,
Krisztus ismeretében növekedni.

Margit István – tanácstag
„Mert nem végeztem, hogy egyébről tudjak
ti köztetek, mint a Jézus Krisztusról, még
pedig mint megfeszítettről.” (1Kor 2,2) 
A délvidéki Bácsfeketehegyen születtem
1960. október 20-án. Iskoláimat szülő fa -
lum ban és a szomszédos Kishegyesen vé -
geztem, Bács topolyán érettségiztem nyelvi-

fordítói tagozaton. Az Újvidéki Egye tem Bölcsészettudományi
Karán végzett tanulmányaimat követően Kishegyes Község Társa -
dalmi-politikai Szervezeteinek Szakszolgálatánál helyezkedtem el,
mint fordító. Később a bácsfeketehegyi Művelődési Egyesületben
dolgoztam kultúrszervezőként, majd a helyi Mezőgazdasági Birtok
igazgatóságán könyvelőként.
1993-ban a családommal Magyarországra költöztünk. Buda -
pesten a Dunamelléki Református Egyházkerület Ráday Gyűjte -
ményének levéltárosa, később könyvtárosa lettem. 2000-től va -
gyok a péceli székhelyű Ébredés Alapítvány főállású titkára.
Feladatom a Biblia Szövetség kiadói tevékenységének irányítása.
Egyháztörténeti, helytörténeti és egyéb írásaim különböző folyó -
iratokban, szaklapokban jelentek és jelennek meg. Több gyűjte -
ményes munka szerkesztője, társszerzője voltam, de több önálló
kötetem is van.
Fiatalabb koromban Isten dolgaival nemigen törődtem, mígnem
Isten kegyelme rám talált, szeretete magához vonzott. Azóta
igyekszem neki szolgálni hívőként, családapaként, evangéliumi
munkásként, egyháztagként, gyülekezeti elöljáróként.
Ami egyházi szolgálataimat illeti: egy ideig a bácsfeketehegyi
református gyülekezetnek voltam ifjúsági vezetője, presbitere.
Később Biatorbágyon és Pécelen is presbiterré választottak. 
A tor bágyi gyülekezetben missziói gondnokként ténykedtem. Je-
lenleg a péceli egyháznak vagyok a főgondnoka. Egy ciklus ere-
jéig betöltöttem az északpesti egyházmegye gondnoki tisztét is.
Nős vagyok, feleségem a Biblia Szövetség gondnok-háziasszo -
nya. Három felnőtt gyermekünk van. 
Munkámmal, életemmel mindenkor Isten ügyét, ezen belül pedig
a magyarországi lelki ébredést szolgáltam, és szolgálom. Egyet -
értek a Biblia Szövetség Egyesület célkitűzéseivel, annak tag-
jaként a célom, hogy életem hátralevő idejében őrizzem és 
hir dessem Krisztus evangéliumát és ápoljam a reformáció hit-
tételeit. 

Dr. Mikolicz Gyula (ifj.) – tanácstag
1988-ban született, a Gödöllői Református
Líceum Gimnáziumában érettségizett,
majd az ELTE-n szerzett jogi diplomát.
Jogászként dolgozik. Nős, feleségével el -
ső gyermeküket várják. Konfirmációja
ide jén értette meg, hogy Jézus Krisztus
nélkül elveszett ember, s hogy Ő kegye -

lemből mégis megmentette. 
A Péceli Református Gyülekezet tagja és presbitere, az ifjúsági
mun kában szolgál tizenéves fiatalok között. A Biblia Szövetség
életébe már gyermekkorától bekapcsolódott, később többnyire
ifjúsági programokon, táborokon volt jelen résztvevőként vagy
szolgálóként. 

8



2011-ben a Szövetség által biztosított lehetőséggel élve a Euro-
pean Missionary Fellowship angliai bibliaiskolájában, majd
néhány évvel később az egyesület péceli bibliaiskolájában is
tanul hatott. 2017-től a Biblia Szövetség tanácsának póttagja volt.

Dr. Nagy Péter Mihály – tanácstag
1963-ban született keresztyén családban, a
Debreceni Református Kollégium Gimnázi -
umában érettségizett, majd a Debreceni
Orvos tudományi Egyetem Általános Orvos-
tudományi Karán 1987-ben szer zett diplo -
mát. Jelenleg a Vasútegészségügy Debreceni
Területi Egész ségügyi Központ jának radio -

lógus főorvosa. 31 éve boldog há zas ságban él, Isten két gyermekkel
ajándékozta meg, Debrecen mellett lakik. Konfirmációja idején
találkozott a Heidelbergi Kátéval, mely „megfogta a szívét” a Biblia
számára, amelynek azóta rendszeres olvasója lett. Később világos
lett számára a tékozló fiúk történetéből (Luk 15.), hogy az atyai
háznál maradva is lehet valaki elveszett, sőt e világ istene által meg-
vakított elméjű, hogy ne lássa a „Krisztus dicsőséges evangéliumá-
nak világosságát”. „De az Isten gazdag lévén irgalmasságában, az
Ő nagy szerelméből” (Ef 2,4): világosságot gyújtott a szívében,
„hogy a kegyelem túláradjon, és egyre többen adjanak hálát az Isten
dicsőségére” (2Kor 4,4.6.15) Ezért hívta egyetemista társait a tiszta
evangéliumhoz, végezte el többször a Biblia Szövetség biblia -
iskoláját, lett a Biblia Szövetség alapító tagja és több cikluson át
tanács tagja és vesz részt többféle szolgálatában. A Debreceni
Csapókerti Református Gyülekezet tagja, a gyülekezet énekkarában
szolgál családjával, a gyülekezet énektanítását vezeti, különös tekin -
tettel a zsoltárok evangéliumi üzenetére. Feleségével a Kollégiumi
Kántusban is énekel.

Nyirő Ottó – tanácstag
1949. január 7-én az Ajka melletti Tósok
községben, református-evangélikus csa lád -
ba született. Alumíniumipari technikusi vég -
zett ségével nyugdíjazásáig szerkesztő ként,
illetve üzemtechnikusként az Ajkai Timföld -
gyár és Alumíniumkohó dolgozó ja volt.
1976-ban kötött házasságot Kemendi An-

nával. Ajkán laknak, két gyer mekük született, Anita és Ottó, akik
szegedi egyetemi tanulmányaik után Budapesten dolgoznak.
Hitrejutása, Isten kegyelméből, 1986-ban történt, akkor már az
Ajka Belvárosi gyülekezet tagja, 1987-től presbitere, majd 1990-
től 2011-ig gondnoka. 2012-ől az Ajka-Tósok ref. társegyház -
község gyülekezeti tagja, 2018-tól gondnoka. 1992-től tagja 
a Biblia Szövetségnek, segítette a Vas-Zalai körzet munkáját, 
jelenleg a körzet felelőse. A kétéves bibliaiskolát elvégezte. 
A 2012-2017-es ciklusban tanácsi póttag volt, 2017-től tanácstag.
Felesége a BSz Felügyelő bizottságának tagja. 

Dr. Pauk János – tanácstag
1951-ben született. Szegeden él és az 
Új-szegedi Református Gyülekezet gond-
noka. A BSz-nek megalakulásától, az el -
múlt három ciklusban a Tanács nak is
tagja. Az Úr 1982-ben, a 121. Zsoltár ige
verseivel szólította meg, és azóta Jézus
Krisztus megváltott gyermekének vallja

magát. A BSz-ben teremtéssel kapcsolatos előadásokkal és a Dél-
Alföldi körzet veze tőjeként szolgál. A civil életben a szegedi
Gabonakutató nyugdíjasa. Jelen leg tudományos tanácsadóként
dolgozik. Ez mellett a MATE egye temi magántanára, ahol
növényi biotechnológia tárgyat oktat. Házas. Egy fiúgyermekkel
és három unokával áldotta meg életüket az Úr. Családtagjai szin -
tén a szegedi gyülekezet aktív tagjai. 

Sipos Ajtony Levente – tanácstag
Nagykátán születtem 1971. 12. 23-án, de
Tá piószelén nőttem fel. 
Isten kegyelme által lelkipásztor lettem. 
E döntésem meghozatalában főként a csa -
ládi környezetemet használta fel Isten.
Tudós nagyapám – bibliás hite miatt –
bör tön viselt lelkész volt. Édesapám és

nagy bátyáim rendszerellenes, bibliahű lelkészek voltak, egy cso -
mó hátra tételt vállaló élettel. 
Általános iskolás koromtól észleltem, hogy ellen kultúrában élünk
testvéreimmel. Így az, hogy egy magasabb rendű, örök, mennyei,
lelki és erkölcsi kul túrának a képviselői vagyunk, szinte az anya -
tejjel jött belém. Mindezek kö vet keztében kiskoromtól jobban
vonzódtam Isten országának dolgaihoz, mint e világhoz, még
akkor is, ha előttem voltak a felmenők sokféle emiatti szen -
vedései. Középiskolás korom zava ros eseményei után szeretett
aztán véglegesen magához Isten. Akkor dőlt el bennem végleg
az, hogy én is lelkész leszek. 
A Budapesti Teológiai Akadémián befejezett tanulmányaimat
követően a Budapest–Budahegyvidéki gyülekezetben voltam
egy évig segédlelkész, ezután két évig beosztott lel kész ként
szolgáltam Gyúrón. 
Majd lehetőségem nyílt etikát tanulni két éven át a hollan-
diai Kampenben, különösen politikai etika szak területen.
Teológiai eszmélődésemben nagyon sokat jelentett az ott el -
töltött idő. 
2001-ben kerületem Soltvadkertre, és azóta itt szolgálok. Ittlé -
tünk alatt, két lányunk után született még 5 gyermekünk. Solt -
vad kerti lelkészi munkám része, hogy a gyülekezet által fenn -
tartott 68 fős idős otthont is 2004 óta vezetem. Hogy ezt jól
csi nál jam, letettem a szociális szakvizsgát. 
Cegléden, középiskolás koromban ismertem meg feleségemet,
Zitát, aki akkoriban tért meg, és ahogy a kapcsolatunk épült,
és az ő részéről is készség mutatkozott arra, hogy a mennyei
alternatív kultúránk képviselői legyünk, így örömmel kezdtük
el szolgálatainkat, és végezzük most is. Zita francia nyelvtanár,
de az Úr ügye mindig fontosabb volt számára a hivatásánál. 
A főiskola után Svájcban tanult bibliaiskolában, jelenleg gyü -
lekezetünk hit oktatója. Azt hiszem, nem túlzok, ha azt mon-
dom, hogy örömünket találtuk eddig abban, amit csinálunk, és
úgy álltunk mindig hozzá, mintha ez lenne életünk közös 
projektje.
Gyermekkoromra visszaemlékezve elevenen él bennem szüleim
generációja lelkészeinek, hívő testvéreinek szeretetteljes össze-
tartása, ahogy segítették, látogatták egymást, imádkoztak közösen,
keresték a Szentírás igazi értelmét. Az én generációmban mi ezt a
Biblia Szövetségben tudjuk megélni, amit én mindig is egy oltal-
mazó, autentikus keresztyén szellemi műhelynek láttam, a testvéri
összetartozás és a bibliás misszió egyik fontos, bátor zászló -
vivőjének. 
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Dr. Szilágyi Imre Miklós – tanácstag
1979-ben született Szegeden. Tizennégy
évesen, 1994-ben tért meg, ekkor ismerte
meg Jézus Krisztust a Megváltójaként.
Részt vett ifjúsági munkában, zenei és igei
szolgálatokban. A Biblia Szövetséggel
1999 óta van kapcsolatban, hivatalos tag
2012-ben lett, 2017 óta tanácstag. 2002-

ben társalapítója a Biblia Szövetség Protestáns Teremtéskutató
Körének, melynek jelenleg vezetője.
2004-ben a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyete-
men vegyészmérnöki, 2009-ben doktori (PhD) végzettséget szer -
zett. Jelenleg is itt dolgozik egyetemi docensként, ahol egy 
kutatócsoportot vezet anyagtudomány, nanotechnológia és ana -
li ti kai kémia területen, emellett egy nemzetközi tudományos
folyóirat főszerkesztője. 
Két gyermek édesapja: Boglárka (2010), Hajnalka (2016). Fe-
lesége, Szilágyiné Hegedűs Éva, 1981-ben született Hódmező -
vásárhelyen, ipari termék- és formatervező mérnök, ének-zene
tanár, karvezető és magánének tanár végzettségű, jelenleg
művésztanárként dolgozik az ELTE Művészetközvetítő és Zenei
Intézetében. Veresegyházon élnek, a Bp.–Nagyvárad téri refor-
mátus gyülekezet tagjai, ahol Imre presbiterként és missziói
munkacsoport vezetőként szolgál. 

Weber István – tanácstag
Újjászületését követően, 30 éves korában
kérte felvételét a Biblia Szövetségbe, 1991-
ben. 2007 óta tanácstagként támogatja a
szer vezet döntéselőkészítő mun káját. Az
Országos Bibliaiskola Alapít vány ku rátora. 
1996-1997 között a Biblia Szövetség ki kül -
döttjeként Angliában bentlakásos bibliais ko -

lát végzett, ahol missziói szemléletű gya korlati felkészítést kapott. 
Fő szolgálati területe a misszió és a nemzetközi kapcsolatok
ápolása. 1999-től egy keresztyén világmisszió régióközpontjában
végzi felelősségteljes munkáját. 
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem szociológia szakán szer -
zett tanári diplomát. 
1961-ben Ajkán született, ahol életének első tizenkét évét töltötte,
majd huszonöt évig Győrben élt. 1998-ban vette feleségül Zsikai
Máriát, ekkor költözött Budapestre. Egy fiúgyermekük született. 
Kelenföldön élnek, a lakóhelyük szerinti református gyüle ke -
zetben a közösség házaskörét vezetik. 
Rendszeresen szolgál az egyesület lelki programjain, tolmácsol
angol nyelven. Többször publikált a Biblia és Gyülekezet folyó -
iratban és a honlapon. 
Szívügye, hogy Isten teremtő és újjáteremtő munkájának jelen -
tőségét bemutassa korunk emberének.  

Zila Péter – tanácstag
1959 áprilisában született, és 2009-től a
Budapest–Nagyvárad téri Református
gyülekezet lelkésze. Felesége a Bárány -
felhő Svábhegyi Református Óvoda ve -
zetője. Két nős fiuk, öt unokájuk, és egy
férjezett lányuk van. 
16 évesen tért meg, s hamarosan beállha-

tott a gyermek és ifjúsági szolgálatba. 

A BSz-nek alapító tagja. A Tanácsnak 1992-től pót-, majd 1997-
től rendes tagja. Szolgálati területei még: az Országos Biblia -
iskola Alapítvány kuratóriumának és a BSz Fegyelmi Bizottságá-
nak elnöke, és szervezi a berekfürdői lelkigondozói heteket.
Pásztori karizmájával egyházmegyéje, egyházkerülete, de a
határon túli lelkipásztorok és gyülekezetek felé is hidat kíván
építeni.

Nagy Zsolt – tanácsi póttag
1978-ban született, 20 éve nős, öt gyer-
mek édesapja. A Budapesti Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetemen végzett
okleveles villa mos mérnökként. Jelenleg
egy műszaki cég ügyvezető igazgatója -
ként dolgozik. Tizennégy évesen értette
meg, hogy Jézus Krisztus örök élet re

szóló szövetségre hívja el. Ennek az elhívásnak engedve követi
Urát és szolgál több szolgálati területen. Gyülekezetében, a Fót-
Köz ponti Református Egyházközségben presbiter, feleségével,
Eszterrel pedig tíz éve végeznek házassággondozást a Bibliai
Házassággondozó Szolgálat tagjaiként, és szerkesztik a Biblia és
Család folyóiratot.

vezsenyi Péter – tanácsi póttag
1987-ben született Budapesten. Az ELTE
Bölcsészettudományi Karán 2011-ben
előbb történelem alap-, majd 2013-ban
levéltár mesterszakos diplomát szerzett.
Budapesten dolgozik levéltárosként. 2012-
től szolgál presbiterként a Péceli Reformá-
tus Egyházban, 2016-tól tagja a Biblia

Szö vetség Egyesületnek.
Gyermekkorától fogva hallotta Jézus Krisztus hívását, de egy
ifjúsági nyári táborban nehezedett rá igazán bűneinek súlya.
Ekkor hívta segítségül az Úr nevét, és kérte őt, hogy ne kelljen
tovább nélküle élnie. Idővel megértette, hogy üdvössége nem a
megtérés élményén, megtapasztalásán, hanem egyedül Jézus
Krisztus érte elvégzett megváltó művén nyugszik. 2018-ban je-
lentkezett a komáromi református teoló giára, ahol jelenleg is
egyéni tanrendben folytatja tanulmányait. Feleségével három
gyer meket nevelnek.
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„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)



Móréh Tamás – bizottsági tag és elnök
1954-ben Budapesten született. Szülei hit-
ben nevelték, gyermekkorától az Újpest-
belsővárosi Református Gyülekezethez
tartozik. Ott konfirmált, fiatalon hitre ju-
tott. 1977-től a gyülekezet presbitere. Je -
len leg a gyülekezet kántora, és részt vállal
a diakóniai munkában is. A gyülekezetben

ismerte meg feleségét, akivel 40 éve boldog há zasságban él. Öt
gyermeket neveltek, akik közül ketten aktív szolgálók a BSz-ben.
Munkahelye a General Electric (Tungsram) újpesti gyára volt,
ahol gépész üzemmérnökként dolgozott. 4 éve nyugdíjas. A Bib-
lia Szövetségnek 1990-től tagja, 2002-től a Felügyelő bizottság
elnöke.

Nyirő Anna – bizottsági tag
1948-ban született Kemenessömjénben,
1966-ban könyvelői képesítést szerzett, és
nyugdíjazásáig (2005) ebben a szakmában
dolgozott. 1973 óta Ajkán él. Nyirő Ottó-
val 1976-ban kötött házasságot, két gyer-
mekük született. 
1987-ben, férje megtérését követően, őt is

elérte Isten szeretete. 1992 óta tagja a BSz-nek. Az előző öt cik-
lusban a Felügyelő bizottság pót- majd rendes tagja volt. A két -
éves bibliaiskolát elvégezte. 2012-től az Ajka-Tósok ref. társ -
egyházközség gyülekezeti tagja.

Kovács István – bizottsági tag
1988-ban születtem, és 2012-ben születtem
újjá. Ekkor értettem meg, hogy bűnös em-
berként nekem is szükségem van Isten
kegyelmére. A Római levél 8. fejezetének
38-39. verse életet mentett, és megmutatta,
hogy a hűséges és megtartó Istenünk vá lasz -
tottja vagyok az ő csodálatos kegyelméből.

Szegedről származom, itt végeztem gimnáziumi és egyetemi
tanulmá nyaimat is, jelenleg pedig Pécelen élünk kedves fe-
leségemmel és három gyönyörű kislányunkkal. Itt járunk gyü -

lekezetbe is, a Péceli Református Egyház tagjai vagyunk. Fela-
dataim, szolgálataim közé tartozik elsősorban a családom lelki
és testi veze tése, emellett pedig igyekszem tevékenyen részt
venni egyházunk életében is. Elsősorban az idősek felé vég zek
munkát: irányítom a vasárnapi igehirdetés kihordását, és heti
rendsze rességgel járunk látogatni tapasztaltabb testvérek, pres-
bitereink vezetésével. Havonta megtartott karbantartó szombat-
jainkra pedig felüdülni megyek, ahol általában jókedvben fizi -
kailag is építjük egyházunkat.
Pénzügyes végzettségem van, ennek megfelelően pénzügyi je-
lentés elemzőként dolgozom 2016 óta egy multinacionális
banknál. Ugyanebben az évben döntöttem el azt is, hogy be lépek
a Biblia Szövetségbe. Számomra ez egy stratégiai döntés volt: az
Isten Szavához ragaszkodó reformátusként a BSz-tagság jel -
képezi azt a lelki irányvonalat, melyet követni sze retnék. Azóta
is nagyon sokat kaptam egyesületünktől, mind ismeretben, mind
közösségben. Hogy csak a számomra legdrágábbat említsem: itt
ismertem meg a feleségemet. Nagyon remélem, és bízom benne,
hogy földi életem végéig tagja leszek a Biblia Szövetségnek. Az
Úr tartson meg ebben!

Kiss Andrea – bizottsági póttag
1981. szeptember 05-én született Mis -
kolcon. Édes apjával él Nyékládházán,
mindketten a helyi református gyülekezet
tagjai. Köz szolgálati tiszt viselőként dol-
gozik a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatalban. Fiatal felnőttként ér -
te utol Isten megigazító, bűnbocsánatot

adó kegyelme. A felismerést az életében a hitet mélyítő igye -
kezet és a tárgyi tudás iránti vágy követte. Ennek eredmé nye -
ként vált 2013-ban biblia iskolai hallgatóvá, majd a Biblia
Szövetség tagjává.
Hittel vallja, hogy az ember számára a legnagyobb kiváltság
Jézus Krisztusnak szolgálni.
A Biblia Szövetségben aktívan részt vesz a nyári kerékpáros
lánytábor lelki programjának szervezésében, valamint a nyéklád-
házi és miskolci csendesnapok lebonyolítása körüli fel adatok el-
látásában.

Dr. Földesi András – bizottsági tag
1993 februárjában hívta el az Úr a szol-
gálatára. Gyülekezetében, az Újszegedi
Református Gyülekezetben 1994-ben kon-
firmált. Az utána következő években el -
végezte a Biblia Szövetség 6 hetes biblia -
iskoláját, illetve tagja lett a BSz-nek.
1996-ban megválasztották a gyülekezete

presbiterének, a tisztséget a mai napig betölti. 1997-ben meg -
választották a Biblia Szövetség Fegyelmi bizottsága póttagjának,
később rendes tagjának. 1998-1999-ben a BSz küldöttjeként ta -
nult az European Missionary Fellowship School of Evangelism
iskolájában. 2004-ben házasodtak össze Kertész Ilona Eszterrel,

aki szintén tanult abban az iskolában. Isten megáldotta közös
életüket öt fiú és három leánygyermekkel. Jogászként végzett,
1996-tól dolgozik a szegedi Polgármesteri Hivatalban. 

Loránt Géza Gábor – bizottsági tag
1954-ben született Budapesten; édesapja
után katolikusnak keresz telték.
1972-ben érettségizett, 1977-ben szerzett
villamosmérnöki és mérnöktanári okleve -
let a Budapesti Műszaki Egyetemen. 15
évig dolgozott a Filmtechnikai Vállalatnál
kutató-, majd fejlesztőmérnökként.

1968-tól járt a kelenföldi református gyülekezetbe; itt is született
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újjá 1986-ban. Ugyanebben az évben konfirmált, majd jelent ke -
zett a Teo ló gia levelező tagozatára. 1993-ban exmittált segéd lel -
kész lett gyülekezetében; képesítő vizsgáit 1993-ban és 1995-ben
tette le. Ezenközben pótpresbiterré, majd presbiterré vá lasztották.
1990-ben nősült; feleségét, Bánáti Anikót a kelenföldi ifiben is-
merte meg, aki 1989-ben egy ifjúsági csendeshéten tért meg.
Három gyermekük született: Márton (1993), Gábor (1998) és
Esz ter (2010). Anikó elvégezte a nagykőrösi hittanoktató-képzőt,
s kezdetben gyógy pedagógusi állása mellett, 2004-től főállásban
hittanoktató.
1999-ben 3 hónapra Rákospalota–Óvárosba, majd a pomázi
gyülekezetbe került, mint beosztott lelkész. Az újpest-belsővárosi
gyülekezet lelkészeként 2000-től 2021-ig szolgált, most „friss”
nyugdíjas.
2003 és 2008 között egyházmegyei, 2015 és 2020 között egy-
házkerületi, 2021-től zsinati bíró. A Biblia Szövetségbe 2010-ben
lépett be.

Dr. varga Katalin – bizottsági póttag
59 éves, 37 éve jár hitben az Úr Jézus Krisz-
tussal. A Biblia Szövetségbe a 90-es évek
közepén lépett be. A Szövetség mun káját
nagyon fontosnak tartja, jó ide tartozni.
Könyvtárosként és egyetemi oktatóként dol-
gozik Budapesten és Pécsett. Egy fia van,
aki 23 éves lesz a nyáron. 2003-ban fogadta

őt örökbe, és egyedül nevelte fel. Duna keszin élnek, a helyi gyü -
lekezet tagjai. 
Egyre erősödő meggyőződése, hogy bármi történjék is az ember-
rel, bármerre forduljon is a sorsa, előbb-utóbb mindent megért,
minden a helyére kerül, és kiderül, hogy valóban úgy volt a
legjobb, ahogy történt. Persze csak akkor, ha az Isten útján jár,
és rá figyel. Boldog és megelégedett életet élnek az Úrral. 

Földvári Tibor – bizottsági póttag
1970. október 13-án született Tápió szőlő -
sön, élő hitű, hattagú család legkisebb
gyer mekeként. Szülei egyszerű mezőgaz -
dasági munkából élő falusi emberek, édes -
apja segédmunkás volt a TSz-ben, édes -
any ja otthon dolgozott, a gyerekekkel
foglalkozott, és a háztartást vezette. Hívő

keresztyénként gyermekeiket hitben nevelték, vállalva ennek ne-
hézségeit is a kommunista rendszer egyházellenessége mellett is.
Szülőfaluja református gyülekezete – ahol édesapja előbb presbi -
ter, majd gondnok volt – igazi lelki család lett számára. Lelki -
pásztoruk, Sipos Ete Álmos személye és szolgálata nagy hatással
volt rá. Isten különös szeretetének tartja, hogy kisgyermekként
ismerhette meg Megváltóját, s fogadhatta el kegyelmét egy szent-
mártonkátai gyerektáborban, 1977 nyarán. 
Testvérei kitűnő szakmunkások lettek, és ő is szívesen tanult
volna szakmát, de Istennek más terve volt vele. Már az általános
iskola alsós tanulójaként lelkipásztor akart lenni. Az évek múlá -
sával ez a vágy folyamatosan erősödött benne, míg végül egyér -
telműen megértette Ura szolgálatba elhívó akaratát.
A budapesti teológia elvégzése után Pasarétre került, ahol fiatal
lelkészként elméletben és gyakorlatban is sokat tanulhatott a
gyülekezet lelkipásztoraitól, presbitereitől, szolgáló tagjaitól.
A Biblia Szövetséghez a megalakulás évében örömmel csatlako-
zott, hiszen azokkal vállalhatott így lelki közösséget, akikkel
előtte is együtt követték az Urat. A BSz-ben nagyon sok áldást
kapott Istentől. Mindig megtiszteltetés számára, ha fizikai, vagy
lelki szolgálatra kérik.
Élete, szolgálata egyik meghatározó bibliai igéje: „Ha az Isten
velünk, kicsoda ellenünk? Aki az ő tulajdon Fiának nem kedve -
zett, hanem őt mindnyájunkért odaadta, mimódon ne ajándé -
kozna vele együtt mindent minekünk” (Rm 8,31-32).
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Isten adott nekünk
testet, életet.

Ajkunkra: őróla
szóló éneket.

Noha, csak törékeny
cserepek vagyunk,
mégis: nagy értékű
kincset hordozunk.

Lelkünk – e drága kincs – 
bár nem látható,
testünkbe rejtette

a Mindenható.

Halálunk napjáig
ez a lakhelye,
sokan alig-alig
törődnek vele.

Pedig lelkünk belül
sírva esdekel,

mennyországba vágyik,
hiszen végtelen!

Kárhozatba hullni
engednénk talán?
De abban az élet:
örök tűz-halál!

Ne hagyjuk veszni hát,
őrizzük nagyon!

S ha cserépedényünk,
széthull egy napon,

hallhatatlan lelkünk
szállhasson oda,

hol nem kell őriznünk,
s féltenünk soha!

„Ha az ő tanítványa vagy, 
ő pedig mestered, 

ha az ő szolgája vagy, 
ő pedig urad, 

ha az ő jegyese vagy, 
ő pedig vőlegényed, 
ha az ő tagja vagy, 

ő pedig fejed: 
mindez arra kötelez, 
hogy az ő életének 
példáját kövesd. 

E nélkül senkit nem számlál 
hívei és juhai közé. 

Maga mondta, hogy az ő juhai 
az ő szavát hallják és őt követik.

(Jn 10,27) 
Ezért János is azt állítja, hogy 
aki Krisztusban marad, annak
úgy kell járnia, amint ő járt. 

(1Jn 2,6)” 
– Szikszai György –

Pecznyík Pál: Kincset hordozunk


