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„Börtönben voltam, 
és eljöttetek hozzám...”

BBiibblliiáákkaatt  
aa  bböörrttöönn--
mmiisssszziióónnaakk!!

BBeesszzééllggeettééss
ÓÓccssaaii  SSáánnddoorr  
aaddvveennttiissttaa  
lleellkkéésssszzeell

EEggyy  sszzeemmééllyyeess
kkaappccssoollaatt

KKöösszzöönnttééss
aazz  oollvvaassóónnaakk

BBiibblliiaa--hhíírreekk  
aa  vviilláággbbóóll
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KKöösszzöönnttééss  aazz  oollvvaassóónnaakk
Mészáros Kálmán baptista egyházelnök, 

az MBT alelnöke

A reformáció nagy vívmánya az anya-
nyelvû Biblia. A protestáns közösségek
mindig arról voltak nevezetesek, hogy
tagjaik ismerték és naponta rendszeresen
olvasták a Bibliát. 

Az idõsebb korosztály tagjai között bi-
zonyára akadnak olyanok, akiknek gaz-
dag és szép emlékeik vannak gyermekko-
ruk családi áhítatairól. A családfõk reggel
vagy este maguk köré gyûjtötték „házuk
népét”, és olvastak a Bibliából, majd
együtt imádkoztak, énekeltek. A szinte
mindennapos gyakorlatban az volt a leg-
szebb, hogy éppúgy lehetett kérdezni, be-
szélgetni az ismeretlen bibliai történetek-
rõl és szereplõikrõl, mint a hétköznapi
élet kérdéseirõl. A Szentírást kézben tartó
felnõttek kötelességüknek érezték, hogy
igei választ adjanak, a kérdezõsködõ
gyermekeknek, növekvõ ifjaknak. Így
gyakorlatilag minden családi áhítat egy
kis bibliaóra is volt egyben.

Felejthetetlen emlékként õrzöm Alföld-
ön élõ egyszerû, földmûves nagyszüleim
életpéldáját. Õk még nádtetõs, földes
padlójú házban éltek, de békességben és
szeretetben. Gyermekkoromban több
nyarat töltöttem náluk. Házukban
egyetlen könyv volt, egy nagy családi
Biblia. Esténként a nagy bajuszú nagy-
papám a tisztaszoba asztala köré ültette
a család tagjait, köztük engem is, majd
felnyitotta a Könyvet, és olvasni kezdett
belõle. Ahogy a félhomályban hallgat-
tam a titokzatos szavakat, a petróleum-
lámpa imbolygó fényében életre keltek
bennem a Biblia történetei. Úgy emlék-

szem, ebben a korban erõsödtek meg hi-
tem hajszálgyökerei. 

Ma, a vizuális technika korában sem
értékelhetjük le az olvasott és hallott ige
jelentõségét. Tiszta istenhitre nem is jut-
hatunk a Szentírásra épülõ igehallgatás
nélkül: „A hit… hallásból van, a hallás
pedig a Krisztus beszéde által…” (Róm
10,17). Akár személyes csendességünk-
ben, akár családi körben, akár a gyüleke-
zet közösségében nyitjuk meg és értel-
mezzük az Isten Lelkétõl ihletett sorokat,
az minden esetben hitünk erõsödését
szolgálja.

A Jelenések könyvében ezt találjuk:
„Boldog, aki felolvassa, és boldogok,
akik hallgatják ezeket a prófétai igéket,
és megtartják azt, ami meg van írva
bennük...” (Jel 1,3). A Biblia olvasása
tehát hívõ életünk alapvetõ része. Sok-
szor fölmerül azonban a kérdés: milyen
sorrendben olvassuk a Bibliát? A Biblia-
társulat mindegyik tagegyháza fontos-
nak tartja a Szentírás folyamatos olva-
sását, és ennek elõsegítésére különbözõ
vezérfonalakat, segédkönyveket biztosít
tagjai számára. A lényeg az, hogy az
igetanulmányozásnak életünkben is ta-
pasztalható folytatása legyen. 

Ne fosszuk meg magunkat attól az ál-
dástól, amit Isten szeretne adni a napi
áhítat percei alatt. Szakítsunk idõt arra,
hogy akár magunk, akár családunk job-
ban megismerhesse Urunk akaratát. Ad-
junk hálát a kegyelemért, amit nemcsak
a mindennapi kenyér által akar biztosíta-
ni számunkra Isten, hanem az Élet Ke-
nyere, az Õ beszéde által is.
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EEggyy  sszzeemmééllyyeess  kkaappccssoollaatt
Kendeh K. Péter, az Evangélikus Sajtóosztály vezetõje

Nehezen ír az ember a Bibliához fûzõdõ
viszonyáról. Olyan nehezen, mint
ahogy a legbensõségesebb kapcsolatairól,
szerelmérõl, belsõ küzdelmeirõl beszél.
Tudományos igényû elõadással a lényeg
nem ragadható meg. Egyedül a mûvészet
képes leírni a Biblia és az ember viszo-
nyát. De ez nem mindenkinek adatik
meg. Attól tartok, nekem sem. Érdemes
akkor egyáltalán bármit is papírra vetni?
Mindezek ellenére hiszem, hogy igen: biz-
tos vagyok abban, hogy az olvasó – a kö-
zös tapasztalatok alapján – pontosan
megérti a sokszor nem pontos, dadogó
szavakat is.

Ha a Bibliáról beszélünk, önmagunkról
beszélünk. Magunkról, legbensõbb örö-
meinkrõl, félelmeinkrõl; arról, hogy kik
vagyunk, mi a szerepünk, küldetésünk
mint egyéneknek és mint Krisztus egyhá-
zának. Mert a Biblia nem lehet egyszerû-
en egy szabályokat adó betûhalmaz, nem
lehet kutatásunk tárgya. Maga a Biblia
formálja alanyát, a mindenkori embert.
Éppen abban az értelemben, ahol az elõbb
felsoroltak választ, otthont, reménységet
nyernek: Isten befogadó szeretetében. Lu-
ther számára éppen ezért válik a Biblia
legfontosabb „rendezõ elvévé” a Krisztus-
ra-mutatás. Nem is lehet más, szentebb
célja az Írásnak, mint az emberi élet köze-
pének, egyedüli távlatának a feltárása: a
Krisztus keresztjérõl és feltámadásáról, Is-
ten minden mélységbõl kimentõ szerete-
térõl szóló bizonyságtétel. Ennek hatása,
jelentõsége van életünk minden területére
nézve – befolyásolja döntéseinket, szava-
inkat, tetteinket.

Mint minden kapcsolatban, a Bibliához

fûzõdõ viszonyunkban is számos veszély
rejlik. Most csak egyre hívom fel a figyel-
met. A Bibliát alapvetõen kétféleképpen
olvashatjuk. Az egyik az, amikor a biblia-
olvasó ember Isten elõtti nyitottsággal ol-
vassa, és engedi, hogy a Szentlélek elvé-
gezze a maga munkáját. A másik – s ez
állandó kísértése minden bibliaolvasónak
–, hogy bizonyos elõfeltételekkel olvassa,
s ezekhez keres bibliai alapot. A Biblia így
válik citátumok gyûjteményévé, amellyel
elítélhetünk másokat, vagy felmenthet-
jük önmagunkat. Itt is egyetlen mérté-
künk lehet: a Krisztusra-mutatás. Miköz-
ben nyitottsággal vagy éppen elõfeltéte-
lekkel olvassuk a Bibliát, ne felejtsük el,
hogy az ige tekintetünket Krisztusra
akarja irányítani, hogy rajta keresztül
lássuk mindazt, ami bennünk, velünk és
körülöttünk történik.

Oláh Jolán: Fájdalom
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NNeemm  vvaaggyyuunnkk  mmeelllléékkáággaa
aa  pprrootteessttaannttiizzmmuussnnaakk......

BBeesszzééllggeettééss  ÓÓccssaaii  SSáánnddoorrrraall,,  aazz  óóbbuuddaaii  BBeesszztteerrccee  uuttccaaii  aaddvveennttiissttaa
ggyyüülleekkeezzeett  vveezzeettõõjjéévveell

Kedves lelkipásztor testvér! Köszön-
jük, hogy alkalmat szakított a beszélge-
tésre. Az önök gyülekezete, a Beszterce
utcai adventisták közössége lélekszá-
mukhoz mérten igen jelentõs mértékben
támogatta a Magyar Bibliatársulat má-
sodik adománygyûjtõ akcióját. A köszö-
net szavai után azonban rögtön el kell
árulnunk tudatlanságunkat a hetednapi
adventistákkal kapcsolatban: mondana
néhány szót felekezetükrõl?

Az adventista mozgalom gyökerei a
19. század közepéig nyúlnak vissza,
amikor a Miller-mozgalom tagjai számí-
tásokat végeztek Krisztus visszajövetel-
ének idõpontjáról, elsõsorban a Dániel
könyve és a Mt 24 alapján. Amikor
azonban az 1840-es évekre megjósolt
visszajövetel elmaradt, végérvényesen
felhagytak a pontos „idõzítéssel”. Sokkal
inkább hangsúlyt helyeztek a bibliai pró-
féciák tanulmányozására, azzal, hogy
bár a kegyelmi idõ hosszúságát senki
sem ismerheti, a Krisztus által is kiemelt
végidõk jelei mégis éberségre kell hogy
intsék a keresztyéneket. Ebben az érte-
lemben van nagy fontossága az adventis-
ták hitében az ószövetségi prófétáknak és
a Jelenések könyvének is, amely számta-
lan utalást (ha nem is pontos idézetet)
tartalmaz az ószövetségi próféták írásai-
ra.

Megnevezhetünk egyetlen központi
jelentõségû tanítást az adventisták hité-
ben, amely hangsúlyozottan csak rájuk
jellemzõ?

Minden keresztyén felekezet hordoz
valami sajátos értéket, színt a keresz-
tyénség palettáján. Mi, adventisták talán
másoknál is jobban hangsúlyozzuk
Krisztus második eljövetelének jelentõsé-
gét, és az arra való felkészülést. Emellett
pedig mi szombaton ünnepeljük az Úr
napját, ragaszkodva a Tízparancsolat
rendeléséhez. Kiemelt szerepe van még az
adventisták hitéletében az egészség meg-
õrzésének is, mert igyekszünk eleget
tenni az apostoli figyelmeztetésnek:
„Nem tudjátok, hogy ti Isten temploma
vagytok, és az Isten bennetek lakik? Ha
valaki az Isten templomát megrontja,
azt megrontja Isten, mert Isten templo-
ma szent, és az a templom ti vagytok”
(1Kor 3,16-17). Mégis, azt kell monda-
nom, hogy nem vagyunk mellékága a
protestantizmusnak, hiszen az adventis-
ta gyülekezetekben az egész Szentírást
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magyarázzuk. Azt szoktuk mondani,
hogy a tanításnak, igehirdetésnek min-
dig és minden körülmények között
„krisztocentrikusnak”, tehát Krisztus-
központúnak kell lennie. Ebben pedig azt
hiszem, minden protestáns testvérünk
egyet kell hogy értsen velünk.

Igaz az, hogy az adventista közössé-
gek életében fontos szerepe van a cso-
portos, közös bibliatanulmányozásnak?

Igen, ez már nagyon régi örökségünk.
Eleinte gyermekeink számára készítet-
tünk bibliatanulmányozó füzeteket,
majd ezt késõbb a felnõtt csoportokban
is átvettük. Kiderült, hogy ezzel a mód-
szerrel sokkal mélyebben és alaposabban
ismerhetjük meg az igét. A Beszterce ut-
cai gyülekezetben pedig már nem csak
bibliaórákon tanulmányozzuk közösen
a Bibliát: hetente egyszer, a délelõtti is-
tentiszteletünk után is visszavárjuk a
gyülekezeti tagokat, akikkel az igehirde-
tésben hallott ige alapján a keresztyén
élet gyakorlati kérdéseirõl beszélgetünk,
mintegy fórumszerûen. Ennek a kezde-
ményezésnek – úgy látjuk – nagy sikere
van, mert a gyülekezeti tagjainkat na-
gyon érdekli az, hogy az olvasott és hal-
lott igét miként lehet megélni, hasznosí-
tani a mindennapokban.

Ha már a saját közösségét említette,
elmondaná, hogy mit érdemes tudni az
óbudai adventista gyülekezetrõl?

Körülbelül ötvenéves múltra tekinthet
vissza a gyülekezet. A közösség csak
1984-ben költözött a Beszterce utcába,
miután a régi helyén kinõtte az épületet.
Most mintegy ötvenen vagyunk. A gyü-
lekezeti tagok nem mind Óbudán lak-
nak, többen vidékrõl járnak be hozzánk.
Amint az elõbb már említettem, nagy
hangsúlyt fektetünk a csoportos biblia-

tanulmányozásra, de élénk karitatív te-
vékenységet is folytatunk az ADRA
(Adventist Development and Relief
Agency – Adventista Fejlesztési és Segé-
lyezési Szervezet) keretein belül. Ez a
szervezet kórházakat és szeretetintézmé-
nyeket támogat, de segíti például a Mis-
kolci Speciális Mentõk munkáját is. 

Hogyan találkoztak a Magyar Biblia-
társulat kezdeményezésével?

A kiküldött hírlevélben olvastunk ró-
la a presbitereinkkel közösen. Jó-
magam éveken át képviseltem a Heted-
napi Adventista Egyházat a Magyar
Bibliatársulat kuratóriumában, ezért is-
mertem az ügyet, és jó szívvel ajánlot-
tam a gyülekezet vezetõségének, hogy
támogassa a Bibliatársulat második
adománygyûjtõ akcióját. Nagy szükség
van arra ma Magyarországon, hogy
minél többen megismerjék a Szentírást.
Hihetetlenül tudatlanok az emberek
manapság a Szentírással kapcsolatban.
S amit nem ismernek, annak a hiányát
sem tudják érzékelni. Egy kórházban is
végzek lelkigondozói-látogatói szolgála-
tot, és látom az embereken, hogy szük-
ségük van Isten vigasztaló erejére, de –
mivel nem ismerik – bizalmatlanok vele
szemben. A Szentírásra nemcsak mint
megjobbító, erkölcsnevelõ eszközre van
szükségünk, de egyedül ebbõl ismerhet-
jük meg eltévelyedésünket, szükséglete-
inket és Isten váltságmûvét is Krisztus-
ban. Szükséges, hogy a Bibliát minél
többen megismerjék és megszeressék.
Ami ezt szolgálja, azt méltónak érezzük
a támogatásra.

Köszönjük a beszélgetést. Isten áldását
kívánjuk életére és szolgálatára.



Az Amerikai Bibliatársulat munkatársai a
Salt Lake City-ben rendezett Téli Olimpi-
án közel 60 ezer bibliai CD-ROM-ot és 10
ezer Szentírást osztottak szét a sportolók
és szurkolóik között. 

Az 1999-ben megjelentetett Újszövetség
sikerén felbuzdulva az Indiai Bibliatársu-
lat hozzákezdett a teljes Szentírás kasmíri
nyelvû fordításához. A vitatott hovatar-
tozású Kasmírban egyre feszültebb a po-
litikai helyzet, mégis az emberekben egy-
re nagyobb az igény Isten igéje iránt.

Évtizedes tiltás után a jemeni kormány
idén végre engedélyt adott a Bibliatársula-
tok Világszövetségének a Biblia behoza-
talára és terjesztésére. Jemen egyike azok-
nak az országoknak, ahol a keresztyén
hit megvallását továbbra is súlyos retor-
ziókkal illetik. 

A Holland Bibliatársulat új online in-

tenetes bibliai játékot fejlesztett ki kis-
gyermekek számára. Az angol nyelvû já-
ték célja, hogy a legkisebb korosztállyal is
megkedveltessék a Biblia olvasását:
http://www.year-zero.org

2001-ben további 24-gyel bõvült azon
nyelvek száma, amelyeken legalább a
Biblia egy része olvasható (jelenleg 2287
ilyen nyelv van). A teljes Szentírás 392
nyelven olvasható, ebbõl 2001-ben 8
újabb nyelven jelent meg a teljes Biblia. A
Mexikó délkeleti részén beszélt tzotzil
nyelven például tavaly decemberben je-
lent meg a Biblia, amely reménységet és
erõt ad e sokat szenvedett és elnyomott
kisebbségnek.  

25 különbözõ bibliatársulat küldött szo-
lidaritási „segélyt”, mintegy 82 ezer dol-
lárt Amerikába, a 2001. szeptember 11-i
terrortámadást követõen. Gyakran ép-
pen a legszegényebb országokban mû-
ködõ bibliatársulatok bizonyultak a leg-
segítõkészebbnek.

A Bibliatársulatok Világszövetsége 35
ezer dolláros gyorssegéllyel támogatta a
kongói Goma lakosságát, akik a
Nyragongo vulkán januári kitörésekor
elvesztették mindenüket. Az összeget a
Kongói Bibliatársulat – amelynek épülete
és raktára szintén a tûz martaléka lett –
5000 darab francia és szuahéli nyelvû
Szentírás vásárlására fordítja.
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BBiibblliiaa--hhíírreekk  aa  vviilláággbbóóll
A Bibliatársulatok Világszövetségének hírei

Megérkezett a tzotzil nyelvû Biblia...

Beszélgetés egy jemeni templom bejáratánál
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BBiibblliiáákkaatt  aa  bböörrttöönnmmiisssszziióónnaakk!!

Egy elítélt vagyok abból a 17 ezerbõl,
akik jelenleg Magyarország különbözõ
börtöneiben töltik ítéletüket. Egy va-
gyok, de nem az egyetlen, aki úgy érke-
zett a börtönbe, hogy tele volt félelem-
mel, kétségekkel és aggodalommal.
Féltem az új környezettõl, az emberektõl
és talán saját magamtól is. Az az ember,
aki 2001. július 5-én átlépte a börtön ka-
puját, bármire képes volt. Már nem vol-
tak többé ott a barátok, a család, csak a
rácsok és az ítélet, ami reám várt. Úgy
éreztem, hogy mindennek vége. Lassan
elmaradtak a barátok és tönkrementek a
kapcsolataim a családtagokkal. Elvesz-
tettem a nõt, aki a legfontosabb volt
számomra a világon, és ezáltal a kisfia-
mat is. Amikor már úgy éreztem, hogy
nincs olyan erõ, hatalom, ami engem
ebbõl az óriási kétségbeesésbõl felemel-
het, történt valami.

Az a valami egész életem során a szí-
vem mélyén lapult, és néha felbukkant,
de most megmutatta valódi nagyságát és
erejét. Amirõl eddig csak fantáziáltam,
egy pillanat alatt valóssá vált, és amikor
újból gondolkozni kezdtem volna azon,
hogy valódi-e, már ott volt a kezemben.
Ha akkor kérdezed tõlem, azt mondom,
hogy csupán egy könyv, most viszont
tudom, hogy ezt kerestem egész életem-
ben!

Hirtelen kitárult a világ, és a kimon-
datlan kérdések választ nyertek. Tompul-
ni látszott a félelem, múlni kezdtek a két-
ségek, és mintha egy tükröt tartottak
volna elém, megláttam az életem hibáit,
a bûneimet, mert elõttem volt a példa:

Így kell élned!!!
Megtaláltam azt, akire mindig is vágy-

tam, aki megvigasztalt elesettségemben,
aki új reményekkel töltötte meg a szíve-
met. Akitõl hitet kaptam, erõt és megbo-
csátást a bûneim fölött. Aki barátom, és
ha kell a családom is egyben, aki nélkül
üres és értelmetlen volt eddig az életem.
Õ az igén keresz-tül megvigasztalt és ta-
náccsal látott el, 
de dorgált is, ha az útról letérni látott.
Éreztem, hogy minden bibliai vers hoz-
zám szól, mert ezt a könyvet csak meg-
találni volt nehéz, megérteni már egy
boldog felismerés.

Ma már kitölti a mindennapjaimat.
Olyan, mint az éhezõnek a kenyér és a
szomjazónak a víz. Vágyom rá, mint
szerelmes a kedvesére, mint a vándor az
út végére, mint ahogy 2001. július 5-én
vágytam a lelkem békéjére.

Most újból felnyitom a könyvet, és lá-
tom azt a mondatot, amely meggyõzött
arról, hogy van Istenem, aki megterem-
tett, és mint gyermekét, úgy szeret en-
gem. A bûneim bocsánatáért õ küldte el
egyszülött Fiát, és az örök élet ígéretét
ebben a könyvben, amely mostantól az
életemet irányítja majd, megtanít az alá-
zatra, a szeretetre és a bölcsességre. Ez a
könyv a Biblia.

Legyen az én történetem példa annak a
17 ezer elítéltnek, akik a reményt feladva
csüggedten várják a szabadulást. Isten
az, aki megszabadít, és az Õ nevének el-
fogadása az igazi szabadulás!

R. T. 30 éves fogvatartott, Baracska
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BBiibblliiáákkaatt  aa  bböörrttöönnmmiisssszziióónnaakk!!

Kiadja a Magyar Biblia Alapítvány • 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Tarr Kálmán, a Magyar Bibliatársulat fõtitkára

EEllõõzzõõ  aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióónnkkrróóll

KKöösszzöönnjjüükk  mmiinnddaazzookknnaakk  aa  ttáámmooggaattóóiinnkknnaakk,,  aakkiikk  jjeelleennttkkeezzééssüükkkkeell  ééss  ppéénnzzbbeellii  sseeggííttsséé--
ggüükkkkeell  ttáámmooggaattttáákk  aa  rroommaa  kkééppzzõõmmûûvvéésszzeekk  áállttaall  iilllluusszzttrráálltt  nnééggyy  eevvaannggéélliiuumm  kkiiaaddáá--
ssáátt.. Március 28-ig összesen 292 támogatótól 490 400 forint érkezett a Magyar Bib-
lia Alapítvány számlájára.  Mint korábbi hírlevelünkben leírtuk, egy a Biblia
Múzeumban megrendezendõ kiállítás képeibõl kerülnek ki azok az alkotások, ame-
lyek a négy evangélium szövegét illusztrálják. A kiállítás április 26-án, 18 órakor
nyitotta meg kapuit, és a szervezõk egy hónapon át szeretettel várnak minden ér-
deklõdõt.

SSeeggééllyyaakkcciióó  

A Magyar Bibliatársulat harmadik ado-
mánygyûjtõ akciójának célja, hogy – a
börtönmisszió közremûködésével – eell--
jjuuttttaassssuunnkk  11000000  ddaarraabb  ÚÚjj  ffoorrddííttáássúú  BBiibb--
lliiáátt  aa  mmaaggyyaarroorrsszzáággii  bböörrttöönnöökkbbeenn  ééllõõ
ffooggvvaattaarrttoottttaakkhhoozz..  
Amennyiben ezt a célt fontosnak és tá-
mogatásra méltónak ítéli, Önnek két te-
endõje van:

11..  KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aa  hhíírrlleevveellüünnkkhhöözz  mmeelllléé--
kkeelltt  ppoossttaaii  ááttuuttaalláássii  ccsseekkkkeenn  ffiizzeessssee  bbee
aaddoommáánnyyáátt  aa  MMaaggyyaarr  BBiibblliiaa  AAllaappííttvváánnyy
sszzáámmlláájjáárraa..  FONTOS: a csekk „közle-
mény” rovatában tüntesse fel, hogy az
összeggel a „Bibliákat a börtönmisszió-
nak!” segélyakciót támogatja. Ha adó-
alapjából le kívánja vonni a közhasznú
Magyar Biblia Alapítvány számára befi-
zetett összeget, kérjük, tüntesse fel adó-
azonosító számát is, hogy elküldhessük

Önnek a szükséges igazolást.

22..  AA  hhíírrlleevveellüünnkkhhöözz  mmeelllléékkeelltt  iinnffoorrmmáá--
cciióóss  llaappoott  kkiittööllttvvee  jjuuttttaassssaa  vviisssszzaa  hhoozz--
zzáánnkk..  Kérjük azokat, akik már adomá-
nyaikkal támogatták munkánkat, adják
oda az információs lapot rokonaiknak,
ismerõseiknek, barátaiknak, akár lakó-
helyükön, akár a gyülekezetben. Ápol-
juk, hordozzuk minél többen együtt a
magyar nyelvû Biblia ügyét Magyaror-
szágon!

Jelentkezését eljuttathatja hozzánk a
Magyar Bibliatársulat honlapján keresz-
tül vagy e-mail formájában is.

Honlapunk:
www.datanet.hu/bibliatarsulat/

E-mail címünk:
biblia.tarsulat@mail.datanet.hu


