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„A nép... nagy világosságot
látott” (Mt 3,16)

A lakótelepi
missziók
támogatása

Élet 
a lakótelepen

A négy 
evangélium
Cigány mûvészek 
illusztrációival

Köszöntés
az olvasónak

Biblia-hírek 
a világból



„...erõt kaptok, amikor eljön hozzátok a
Szentlélek, és tanúim lesztek Jeruzsá-
lemben...” (ApCsel 1,8)

Fontos üzenetet kapott ott és akkor,
húsvét után ötven nappal a kis tanítvá-
nyi csapat. Jézus „erõt” (Istentõl jövõ
erõforrást) ígért nekik. Ez a csoda, a né-
hány tanítvány, a kis gyülekezet, az
erõtlen nép között Isten Szentlelke által
megvalósulhatott. A Szentlélek ma is
életet tud lehelni az erõtlen tanítvá-
nyokba. Hol vész el mégis az erõ, a szol-
gálatra való bátorság?  
A reménytelenség és az összekuszáltság
erõsebb hangot kap az emberben. Az
emberi gyengeség, a lemondás, a „ne-
kem már mindegy” gondolat, a lelkese-
dés hiánya, az elveszett reménység túl
hangos. A jelek, amelyeket magunk
körül látunk, gyakran beszélnek errõl.
A mai magyar valóságban óriási teher-
ként nehezedik ránk az idõs emberek
gondja, a hajléktalanság, a szegénység,
ami sok ember életét megnehezíti. Nem
tehetjük meg, hogy ne gondoljunk az

alkohol- és drogfüggõség következmé-
nyeire, a súlyos családi problémákra,
amelyek ezeknek a kis társadalmi sej-
teknek a széteséséhez vezetnek. Együtt
járunk és élünk olyan emberekkel, akik
az öngyilkosság gondolatát fontolgat-
ják, és évente több ezren sikeresen végre
is hajtják közülük. Eluralkodott a dur-
vaság, az erõszak és az agresszivitás,
mert hatalommal jár együtt, ha na-
gyon múlékony hatalommal is. Más
erõt kínál Jézus: „Elküldöm a Vigaszta-
lót!” És ott az imádkozó tanítványok
átélik, hogy Isten nem felejtette el az õ
népét. 
Miért ne kapaszkodhatnánk bele Isten
szavába: Eljön hozzátok a Szentlélek! Ez
a jövõ kérdése: benne lesz-e a Lélek ab-
ban, amit csinálok, ahogy gondolko-
dom, ahogy élek?
Szentlélek nélkül semmi sem mûködik.
Nem megy elõre a közösség, akadoznak
a családi élet „fogaskerekei”. A Szentlé-
lek által vezetett emberekre van szüksé-
ge a nemzetnek is, akik jövõt építõ üze-
netet kapnak, és azt tovább tudják adni.
Hiteles emberek õk, akik a múltat bûn-
bánattal és krisztusi békességgel tudják
lezárni, sérelmeiket feldolgozzák, és re-
ménységgel tekintenek elõre. Az ilyen
belsõ, bibliai üzenetet hordozó embereké
a jövõ a lelki munkában. 
Szükségünk van a Szentlélek erejére,
mert nagyon sok teher, tehetetlenség és
erõtlenség van körülöttünk, amire nem
találunk választ magunkban. A válasz:
Krisztus ígérete!
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KKöösszzöönnttééss  aazz  oollvvaassóónnaakk
Csernák István metodista szuperintendens,

a MBT kuratóriumának tagja



egyházainak képviselõi, a kötetet il-
lusztráló cigány mûvészek, több ci-
gány kulturális szervezet, a Biblia Mú-
zeum és a sajtó képviselõi. A könyv lét-
rehozói kiemelték, hogy az Illusztrált
négy evangélium megjelenésének egyik
legnagyobb eredménye az a tény, hogy
létrejöttéhez semmilyen állami vagy
költségvetési támogatásra nem volt
szükség, hiszen a kiadás költségeit tel-
jes egészében a Magyar Bibliatársulat
tagegyházaihoz tartozó egyéni adomá-
nyozók és a Magyar Biblia Alapítvány
fedezték. 
A könyv részben megvásárolható a
könyvkereskedelmi hálózatban, rész-
ben missziói célokat szolgál, tehát bizo-
nyos példányszámban ingyen rendel-
kezésre áll a tagegyházak cigánymisz-
sziói számára is.   

MMeeggjjeelleenntt    AA  nnééggyy  eevvaannggéélliiuumm::  MMááttéé,,
MMáárrkk,,  LLuukkááccss,,  JJáánnooss  ––  CCiiggáánnyy  mmûûvvéé--
sszzeekk  iilllluusszzttrráácciióóiivvaall

Elõzõ hírlevelünkben még csak arról
tudtunk beszámolni, hogy megrende-
zésre került a Biblia Múzeumban (Bp.,
Ráday utca 28.) az a bibliai tárgyú, ci-
gány alkotásokból álló kiállítás, amely-
nek válogatott képei illusztrálják a ter-
vezett négy evangélium kiadást. Azóta
igen örvendetes események történtek. A
könyv megjelentetésének támogatására
hirdetett akció végösszege 11  002233  557711
forintra nõtt, amelyet 293 támogatónk
fizetett be a Biblia Alapítvány számlájá-
ra. VVaallaammeennnnyyiiüükknneekk  kköösszzöönnjjüükk  aazztt  aazz
áállddoozzaattkkéésszzssééggeett,,  aammeellllyyeell  lleehheettssééggeesssséé
tteettttéékk  ee  kkiiaaddvváánnyy  mmeeggjjeelleenntteettéésséétt!!

A Magyar Bibliatársulat a könyv meg-
jelenését követõen, 2002. szeptember
24-én 12 órakor ünnepélyes könyvbe-
mutatót tartott székházában, amelyre
hivatalosak voltak a Bibliatársulat tag-
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MMáássooddiikk  aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióónnkk

Tarr Kálmán és Dr. Harmati Béla, az MBT
fõtitkára és elnöke, valamint Tímár Gabriella,
a Biblia Múzeum vezetõje a könyvbemutatón

Orsós Teréz: Pieta. Illusztráció a könyvbõl



A 11 éves gazdagréti gyülekezet lakótele-
pi gyülekezet. A gyülekezet tagjainak
döntõ többsége a lakótelepen, panelhá-
zakban él. A lakótelepen a szekularizált,
elidegenedett városi élet a maga teljessé-
gében bontakozik ki elõttünk. A szürke-
ség, az egyformaság, a költözések magas
száma mind-mind az egyén elszigeteltsé-
gét erõsítik. Senki sem lakik 15 évnél
hosszabb ideje Gazdagréten. Missziónk 5
fókuszpont köré épül: tanítványság, di-
csõítés, közösség, szolgálat és misszió.
Mindezek természetesen szorosan össze-
fonódnak, elválaszthatatlanok egymás-
tól.

JJéézzuuss  kköövveettééssee  ((ttaannííttvváánnyyssáágg))
Tanítványság alatt azt értjük, hogy gyü-
lekezetünk tagjai olyan újjászületett em-
berek legyenek, akik tudatosan követik
Jézus Krisztust mindennapi életükben, és
növekednek a vele való kapcsolatban (vö.
Mt 28,19). Az épülõ és növekvõ gyüle-
kezetben nem „tagokat toborzunk”, ha-
nem Krisztushoz hívunk. Missziói gyü-
lekezeten azt értjük, hogy a gyülekezet
Isten eszköze abban, hogy mindeneket
önmagához hívjon. Ennek megfelelõen
konfirmációi gyakorlatunkban is arra
törekszünk, hogy a fiatalok vagy idõseb-
bek eellõõsszzöörr  a gyülekezet élõ közösségébe
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GGyyüülleekkeezzeettüünnkk  mmiisssszziióójjaa  
aa  sszzeekkuullaarriizzáálltt  mmaaggyyaarr  ttáárrssaaddaalloommbbaann**

LLoovvaass  AAnnddrrááss,,
aa  ggaazzddaaggrrééttii  rreeffoorrmmááttuuss  ggyyüülleekkeezzeett  lleellkkiippáásszzttoorraa

* Ez az írás a szerzõ egy hosszabb elõadásának
rövidített változata, amely megjelent: Egyház
és misszió a szekularizált magyar társada-
lomban (Missziológiai szimpózium. Pápa,
2001. április 26-28.). Protestáns Miszsziói Ta-
nulmányi Intézet, Budapest, 2002.

tagozódjanak be, és jussanak el annak
megértésére és elfogadására, hogy mire
hív Jézus Krisztus, ééss  ccssaakk  eezzuuttáánn  tteeggyyee--
nneekk  ffooggaaddaallmmaatt.. A missziói gyülekezet-
ben, így nálunk is, a lelkipásztori vezetés
lényege nem más, mint a gyülekezeti ta-
gok felkészítése arra, hogy egyetemes
papi elhívásuknak eleget tegyenek a vi-
lágban. Ennek elsõdleges színtere pedig a
hivatásuk világa.

DDiiccssõõííttééss
Dicsõítés alatt azt értjük, hogy önma-
gunkat Istennek ajánljuk hivatásunk-
ban, családi életünkben, pihenésünkben,
valamint hogy mindezek jeleként Istent
magasztaljuk énekkel és zenével isten-
tiszteleteinken (vö. 1Kor 10,31). Ez a di-
cséret és magasztalás teljességgel hiány-
zik a modern társadalomból. Mi olyan
közösségként jövünk össze, amely elis-
meri, hogy Isten határtalan jóságából és
kegyelmébõl él. Ennek átélésébõl, örömé-
bõl fakad a misszió. Gazdagréti gyüleke-
zeti gyakorlatunkban tudatosan hang-
súlyozzuk Isten dicsõítésének fontossá-
gát az istentiszteleti közösségben. Isten-
tiszteleteinken egy kicsi, amatõr zenekar
kíséri hagyományos református éneke-
inket csakúgy, mint a mai énekeket is. Az
a tapasztalatunk, hogy a gyülekezetbe
érkezõ látogatókat megragadja az ének-
lés, Isten dicsérete, amely meghatározza
az egész istentisztelet légkörét. Megfog-
hatatlan és megmagyarázhatatlan ha-
tással van a nem hívõ emberekre is, ami-
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kor Isten népe õszintén borul le az Úr
elõtt.

KKöözzöösssséégg
A közösség számunkra azt jelenti, hogy
õszinte szeretetkapcsolatok kiépülésén
munkálkodunk annak alapján, hogy Jé-
zus Krisztus nem csak az Atyával, ha-
nem egymással is összeköt bennünket
(vö. Jn 17,20-23). A modern városi em-
ber információáradatban él, amelynek
eredménye egyfajta lélektani túlterhelt-
ség. Semmiféle felületes kapcsolatot nem
akar kialakítani, és újabb programokra
sem vágyik. Ugyanakkor tartós és mi-
nõségi kapcsolatra égetõen szüksége van,
hiszen abból van a legnagyobb hiány vi-
lágunkban. 
A szeretet, a közösség új jelentést kapnak
a modern városban, sõt itt kapnak csak
központi lehetõséget. A fiatal gazdagréti
gyülekezetben hamar felismertük, hogy
egymás ismeretének, szeretetének, az
egymással való törõdésnek a hiánya a
legnagyobb akadály a gyülekezet misszi-
ójára nézve is. Emiatt kezdtünk bele a tu-
datos közösségépítésbe a házi csoportok
megalakításával, a szeretetvendégségek-
kel kiegészített családi délutánokkal és a
személyes beszélgetésekkel. Ezt a mun-
kát tudatosítják az igehirdetések is.

SSzzoollggáállaatt
Ennek lényege, hogy mindannyian a ne-
künk adott lelki ajándékok felismerése
alapján találjuk meg helyünket a Krisz-
tus testében, és így munkálkodunk az
egész test épülésére (vö. Ef 4,7-16). A lel-
kipásztornak el kell ismernie, hogy õ is
csak egy tag a testben. Elengedhetetlen a
gyülekezet életében a szolgálók közössé-
ge. Gazdagréten évek óta rendszeresen 

találkoznak a gyülekezetben szolgáló
csoportok, évente 1-3 alkalommal pedig
összegyûlünk egy délutánra vagy hétvé-
gére mindannyian, megbeszélni öröme-
inket és gondjainkat, s hálát adni Isten
elõtt.

MMiisssszziióó
Misszión mi azt értjük, hogy szóval és
tettel Jézus Krisztusról teszünk bizony-
ságot a világban, mind közvetlen kör-
nyezetünkben, mind a föld végsõ hatá-
ráig (ApCsel 1,8).
A gazdagréti lakótelepen folyamatosan
kísérletezünk a misszió új formáival,
amelyek nem kizárólag az evangélium
szóban való hirdetésére épülnek. Progra-
mokon keresztül segítünk embereket,
megpróbálunk jó kapcsolatokat kiépíteni
velük, és ezzel kerülünk abba a helyzet-
be, hogy az evangélium üzenetét Jézus
szeretetérõl hitelesen adhassuk át nekik.
Ezért szerveztünk angol nyelvi klubot és
tábort, játszóházat a gyermekek részére,
nyári ifjúsági klubot a csellengõ fiatalok-
nak. Ezek a programok nem a közvetlen
evangéliumhirdetésre épülnek, de a kap-
csolatépítés, az evangéliumi dalok ének-
lése (játszóház) mind-mind a szavakkal
való bizonyságtétel részeivé válnak. 

Az elmondottak arról tanúskodnak,
hogy a gazdagréti református gyüleke-
zet missziói gyülekezet. E cél felé tett lé-
péseink talán alkalmanként botladozá-
sok, máskor rossz irányba tett lépések.
Mégis hisszük, hogy Isten vezetésével
haladunk azon az úton, amelyen ben-
nünket mint helyi gyülekezetet, bevon
saját missziójába.



Megjelent az új lengyel felekezetközi Új-
szövetség és Zsoltárok-fordítás, amely-
nek létrejöttében 11 felekezet mûködött
együtt. Lengyel egyházi vélemények sze-
rint ez a munka kivételesnek és egyben
mérföldkõnek is tekinthetõ a lengyel
ökumenikus kapcsolatok terén.

Argentína gazdasága már 1999 óta sú-
lyos helyzetben van. 2002-ben azonban
soha nem látott mértékû gazdasági és
pénzügyi válság sújtotta a dél-amerikai
országot, amelynek két héten belül öt
miniszterelnöke volt. Az Argentin Biblia-
társulat teljes ellehetetlenülését a Biblia-
társulatok Világszövetsége egy 85 ezer
dolláros gyorssegéllyel akadályozta meg,
majd egy nemzetközi akcióbizottságot
hívott életre, amelynek az a feladata,
hogy a kilátástalan helyzetben is biztosít-
sa az argentin lakosság Bibliákkal való el-
látását.

A Bibliatársulatok Világszövetsége a Mo-
re Than Gold (Értékesebb az aranynál) el-
nevezésû felekezetközi szervezettel kar-
öltve minden nagyobb sportesemény
résztvevõit és nézõit igyekszik ellátni spe-
ciálisan erre a célra tervezett bibliai szö-
vegválogatásokkal. A Salt Lake City-ben
rendezett téli olimpián közel 60 ezer bibli-
ai CD-ROM-ot és 10 ezer Bibliát juttattak
el a sportolókhoz és szurkolóikhoz. Az
idei manchesteri Brit Nemzetközösségi
Játékokon szintén több ezer füzet alakú
János evangéliumát ajándékoztak a jelen-
lévõknek. A nyári labdarúgó-világbaj-
nokságon a Koreai és a Japán Bibliatársu-
lat közös erõfeszítéseinek köszönhetõen

megjelent egy különösen szép, papírköté-
sû Lukács evangéliuma kiadás, amely 10
világnyelven szólította meg a sportese-
mény résztvevõit. A kiadványok a bibliai
szöveg mellett híres sportolók rövid bi-
zonyságtételeit is tartalmazzák, valamint
hasznos tudnivalókat az illetõ sportren-
dezvényrõl.
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BBiibblliiaa--hhíírreekk  aa  vviilláággbbóóll
A Bibliatársulatok Világszövetségének hírei

A 10 nyelvû Lukács evangéliuma kiadást oszt-
ják Szöulban a szurkolók között.

Az új lengyel ökumenikus Új-
szövetség és Zsoltárok 



zzáássáávvaall  hhiivvaattáásssszzeerrûûeenn  ffooggllaallkkoozzóó  tteesstt--
vvéérreeiinnkk  kköözzöötttt.. A visszajelzések azt mu-
tatják, hogy igencsak nagy szükség
volt Isten igéjére a börtön falai között. A
Bibliákat átvevõ szakemberek, lelkészek
valamennyien meghatónak és hála-
adásra érdemesnek tartották azt – a
Bibliák kiosztásában egyértelmûvé váló
– tényt, hogy a gyülekezetekben élõ ke-
resztyén testvéreink imádsággal és
anyagi áldozathozatallal egyaránt tá-
mogatják nehéz munkájukat.

Isten iránti hálával kell visszatekinte-
nünk elõzõ adománygyûjtõ akciónkra,
amely sikeresen lezárult. E hírlevél ol-
vasói, támogatóink fontosnak érezték
az evangélium szellemében gondot vi-
selni azokra, akiknek az élete – akár
önhibájukból is – derékba tört a bör-
tönbüntetés miatt.
Az õ nevükben is kköösszzöönnjjüükk  aazz  aaddoommáá--
nnyyoozzóókknnaakk,,  hhooggyy  sseeggííttssééggüükkkkeell  aa  MMaa--
ggyyaarr  BBiibblliiaa  AAllaappííttvváánnyy  sszzáámmlláájjáárraa  eebb--
bbõõll  aa  ccééllbbóóll  bbeeffoollyytt  880011115544  ffoorriinnttbbóóll ookk--
ttóóbbeerr  hhóónnaappbbaann  lleehheettõõvvéé  vváálltt  226622  ddaarraabb
KKáárroorroollii--ffoorrddííttáássúú  ééss  226622  ddaarraabb  ÚÚjj  ffoorr--
ddííttáássúú  BBiibblliiaa  sszzééttoosszzttáássaa  (Ref. Egyház

115-115; Ev. Egyház 73-73; Babt.
Egyház 31-31; Metod. Egyház 10-10;
H.N.Adv. Egyház 10-10; a többi tage-
gyház számára egységesen 4-4 darab
Biblia) aa  ttaaggeeggyyhháázzaakk  bböörrttöönnlleellkkéésszzeeii,,
iilllleettvvee  aa  ffooggvvaattaarrttoottttaakk  lleellkkiiggoonnddoo--
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EEllõõzzõõ  aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióónnkk  
eerreeddmméénnyyéérrõõll

„„BBiibblliiáákkaatt  aa  bböörrttöönnmmiisssszziióónnaakk!!””

A Bibliák szétosztása a református börtön-
lelkészek között. 2002. október 16.
Református Zsinati Székház.

Jézus mondja: „Jöjjetek, Atyám áldottai,
örököljétek a világ kezdete óta számotokra
elkészített országot..., mert börtönben
voltam, és eljöttetek hozzám.” 
(Mt 25,34.36)
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„„AA  nnéépp......  nnaaggyy  vviilláággoossssáággoott  llááttootttt””  
((MMtt  33,,1166))

AA  llaakkóótteelleeppii  mmiisssszziióókk  ttáámmooggaattáássaa  

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

HHááttttéérr::  Magyarországon több millió
ember él lakótelepeken. A Magyar Bib-
liatársulat valamennyi tagegyházának
közös tapasztalata, hogy a hagyomá-
nyos egyházi keretek között igen nehéz
elérni azokat  az embereket, akik a ha-
talmas tömbházakban élnek. Jóllehet
sokan érkeznek vidékrõl a lakótelepekre
olyanok, akik korábbi környezetekben
egy-egy keresztyén közösség aktív tag-
jai voltak, az új környezet, az összezárt-
ság és az éppen ennek köszönhetõ elszi-
geteltség vagy elidegenedés meggátolja
õket abban, hogy új lelki közösséget ke-
ressenek új lakóhelyükön. Nem ritka
azonban az sem, hogy bár keresnek,
nem találnak gyülekezeteket a lakótele-
peken. Ez a terület valóban missziói fel-
adat elé állítja az egyházakat. Éppen
ezért kellene különös felelõsséggel és sze-
retettel hordoznunk azokat a közössége-
ket, amelyek ilyen feltételek között élnek
és szolgálnak. Ezek többnyire kicsiny,
kiépülõben lévõ misszió gyülekezetek.
Ezekben a közösségekben a gyülekezeti
tagok személyes áldozathozatalának,
aktív részvételének még hangsúlyosabb
szerepe van, mint másutt. A misszió
egyetlen valódi és hatékony eszköze, ha
ezek a gyülekezetek minél több ember-
hez eljuttathatják a Bibliát. Ebben
szeretnénk akciónkkal a segítségükre
sietni. 

AAzz  aakkcciióó  ccéélljjaa::  Támogatóink segítségével
Bibliákat vagy bibliai válogatásokat
(például Újszövetség, János evangéliu-
ma) szeretnénk adni a lakótelepi
gyülekezeteknek igényeik felmérése
után. Amennyiben ezt a célt támogatás-
ra méltónak ítéli, Önnek két teendõje
van:
11..  KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aa  hhíírrlleevveellüünnkkhhöözz  mmeelllléé--
kkeelltt  ppoossttaaii  ááttuuttaalláássii  ccsseekkkkeenn  ffiizzeessssee  bbee
aaddoommáánnyyáátt  aa  MMaaggyyaarr  BBiibblliiaa  AAllaappííttvváánnyy
sszzáámmlláájjáárraa..  Ha adóalapjából le kívánja
vonni a közhasznú Magyar Biblia Ala-
pítvány számára befizetett összeget, kér-
jük, a csekken tüntesse fel adóazonosító
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. Hor-
dozzuk együtt a magyar nyelvû Biblia
ügyét Magyarországon!

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

www.datanet.hu/bibliatarsulat/

biblia.tarsulat@mail.datanet.hu


