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KKöösszzöönnttééss  aazz  oollvvaassóónnaakk
MMaayyoorr  ZZoollttáánn,,

aa  HHeetteeddnnaappii  AAddvveennttiissttaa  EEggyyhháázz  eellnnöökkee

AAllaappiiggee::  22TTiimm  33,,1166––1177

Krisztus és az õ igéje tökéletes össz-
hangban állnak egymással. Utat nyit-
nak mindazoknak, akik elfogadják,
engedelmeskednek Neki, és készek jár-
ni a világosságban, amint hogy Krisz-
tus is a világosságban van.
A Biblia tárgyában és stílusában is va-
lami olyannal bír, ami mindenkit érde-
kel, és mindenki szívéhez szól. Lapjain
megtalálhatjuk az õstörténelmet; az
állam kormányzásának és a család
irányításának alapelveit, amelyekhez
emberi bölcsesség fel nem érhet. A leg-
mélyebb bölcseletet, a legkedvesebb,
legmagasztosabb, legszebb költészetet
tartalmazza.
E gondolat világosságában szemlélve a
Biblia minden tárgya új jelentõséget
nyer. A legegyszerûbben kifejezett
igazságok is oly alapelveket tartal-
maznak, amelyek magasak, mint az
ég, és magukba zárják az örökkévaló-
ságot.
Ha Isten igéjét, a Szentírást úgy érté-
kelnék, mint kellene, akkor fiatal és
öreg bensõ egyeneslelkûséggel és szi-
lárd alapelvekkel bírna, hogy ellenáll-
hasson a kísértéseknek. A Biblia az
emberiség nagy felemelõje, az erkölcsi
gonoszságok dorgálója, helyesbítõje,
amely képessé tesz bennünket a jó és a
gonosz megkülönböztetésére.
Krisztus egyedüli fegyvere, amelyet az
ellene támadó kísértõ csalásaival
szemben használt, ez volt: „Meg van
írva” (Mt 4,4.7.10).

Ha naponta szorgalmasan és imádko-
zó lelkülettel tanulmányozzuk Isten
igéjét, akkor naponta új és ragyogó
fényben látunk meg valami szép igaz-
ságot. 
Segítséget kell kérniük Krisztustól és
meg kell ismerniük Istent úgy, aho-
gyan igéjében kinyilatkoztatta. 
A Szentírás, isteni szerzõjéhez hason-
lóan, olyan titkokat rejt, amelyeket a
„véges” emberek sohasem érhetnek
meg teljesen. Gondolatainkat a Terem-
tõre irányítja, „aki hozzáférhetetlen
világosságban lakozik” (1Tim 6,16). A
Szentírás feltárja elõttünk Isten szán-
dékait, céljait, amelyek felölelik az em-
beri történelem minden korszakát, és
amelyek csak az örökkévalóság kor-
szakaiban teljesednek be. A Szentírás
felhívja figyelmünket azon végtelen
mélységû és fontosságú tényekre,
amelyek Isten kormányzására és az
emberiség sorsára vonatkoznak.
A Biblia tárgya, kifejezéseinek méltó-
ságteljes egyszerûsége, a bemutatott
nemes eszmék olyan képességeket fej-
lesztenek az emberekben, amelyek
más módon nem fejlõdhetnének ki. A
Bibliában határtalan terület nyílik a
képzelet számára.
A Biblia tanításai életbevágóan fonto-
sak az ember sikeres elõmeneteléhez az
élet minden területén. Feltárják azokat
az alapelveket, amelyek a nemzet sike-
rének alapkövei, a család menedékei,
amely elvek nélkül senki sem lehet
hasznos, boldog és tiszteletre méltó
ebben az életben.
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JJaann  ddee  WWaaaarrdd  ––  EEuuggeennee  AA..  NNiiddaa::
EEggyyiikk  nnyyeellvvrrõõll  aa  mmáássiikkrraa
((FFuunnkkcciioonnáálliiss  eekkvviivvaalleenncciiaa  aa  bbiibblliiaaffoorrddííttáássbbaann))

A magyar olvasók számára már nem is-
meretlen a bibliafordítás témaköre, hi-
szen az új fordítású Biblia egyik megha-
tározó fordítója, Dr. Tóth Kálmán írt egy
könyvet Bibliafordítás – Bibliamagyará-
zás címmel (Kálvin Kiadó, 1994). Az
Egyik nyelvrõl a másikra két szerzõje a té-
makör nemzetközileg elismert szakértõi,
akik szaktanácsadóként részt vettek töb-
bek között az 1975-ben fordított és
1990-ben revideált magyar új protes-
táns fordítás munkálataiban is. A szer-
zõpáros e kötetben bõséges bibliai il-
lusztrációs anyag segítségével mutatja
be a modern bibliafordítás nemzetközi-
leg elfogadott nyelvészeti és teológiai
alapelveit. Az elmúlt években Magyar-
országon több új bibliafordítás is készült
vagy hozzáférhetõvé vált, ugyanakkor
több fordítás jelenleg is folyamatban
van. Ezek kritikai vizsgálatához és érté-
keléséhez is kiváló eszköz ez a könyv.

AA  MMaaggyyaarr  BBiibblliiaattáárrssuullaatt  
úújj  kkiiaaddvváánnyyaaii

LLõõrriinncczz  ZZoollttáánn::
AA  BBiibblliiaa  aa  mmaaggyyaarr  ffeessttéésszzeettbbeenn

A kötet szerzõje így vall a válogatás
szempontjairól: „Nem egyházmûvészeti
alkotásokat szerettünk volna számba
venni, hanem… úgymond privát hasz-
nálatra szánt alkotásokat. Minden bibli-
ai könyvhöz csak egy illusztrációt vá-
laszthattunk. A mûvészettörténet nagy,
klasszikus témáihoz – Genezis, Kará-
csony, Húsvét… – számtalan illusztráci-
ót rendelhettünk volna, míg mások-
hoz… alig készültek festmények. Ebbõl
adódóan adott esetben az illusztrálandó
könyv szellemiségét, mondanivalóját
követõ mûveket választottunk. További
szempont maradt, hogy a mûvészettör-
ténet nagy stíluskorszakai is képviseltes-

sék magukat. Ugyanakkor szerettük
volna kevésbé ismert, talán nem is pub-
likált mûvekkel is meglepni az olvasót…
Reméljük, a kötet (…) a Szentírás üzene-
tét a magyar festészet alkotásaival mél-
tóképpen tudja reprezentálni.” 
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BBeetteeggsséégg  ––  aahhooggyyaann  aa  BBiibblliiaa  llááttjjaa**

A bibliai táj klímája egészséges (nagyjá-
ból Észak-Kalifornia éghajlatához ha-
sonlíthatnánk), hiszen nyugatról a
földközi-tengeri, délrõl pedig a sivatagi
éghajlat egymást kiegyenlítõ hatása
formálja. E klíma áldásos hatásai mel-
lett sokak szerint a betegségek ellen ha-
tott számos mózesi törvény is a Szent-
földön (például a körülmetélkedés, az
egyes étkezési rendszabályok vagy a
fertõzõ betegek elkülönítése). Mégis,
mind az ó-, mind az újszövetségi Szent-
írás gyakran foglalkozik az emberi éle-
tet megtámadó és értéktelenné tevõ be-
tegséggel. Meglepõ módon ide sorolja a
Biblia a legyengült testi állapotot, a ki-
merültséget, az életuntságot csakúgy,
mint a baleseteket (2Kir 1,2) és a harci
sérüléseket (1Kir 22,34), az öregkori
gyengeséget (1Kir 15,23), de a remény-
telenséget (Péld 13,12) is.
Az Ószövetség világában nagyon gya-

Kardos Gyula: Az istenfélõ Jób. 1900.

koriak voltak a különbözõ bõrbetegsé-
gek (pl. Jób 2,7; Ézs 38,21), bár az is
lehet, hogy más jellegû betegségeket is
ide soroltak a szentírók, hiszen csak a
bõrön, kívülrõl látható tüneteket ír-
hatták le. A fertõzõ betegségek leg-
gyakrabban a fegyverrel és az éhínség-
gel együtt jelennek meg a Bibliában (pl.
Jer 14,12; Ez 6,11), nyilván azért,
mert ezek a háborúk szükségszerû kí-
sérõjelenségei voltak.
A vakság is meglehetõsen gyakori volt
az ókori Keleten, nem véletlen, hogy a
Biblia Isten beavatkozásának, bünteté-
sének egyik leggyakoribb eszközeként
utal rá (pl. ApCsel 9,8; 13,11), de na-
gyon elterjedt volt a sokszor együtt já-
ró süketség és a némaság is (pl. Mk
7,32; Lk 7,22).
A keleti ember ösztönösen félt a beteg-
ségektõl, azokat nemcsak ragályosnak
tartotta, de baljós elõjelek hordozóinak
is. A „szent” semmilyen formájában
nem érintkezhetett a betegséggel, ezért
tiltották a kultuszi törvények a beteg
emberek papi szolgálatát vagy részvé-
telét a templomi istentiszteleten. Sok
más törvény is rendelkezett a betegsé-
gekkel kapcsolatban, azokat inkább a
papok, mintsem az orvosok hatáskö-
rébe utalva (pl. 3Móz 13). Érdekes
ugyanakkor, hogy a Biblián kívüli vi-
lágban a pap és az orvos szerepe sok-
szor egybeesett (pl. Aesculapius pap-
jai). A betegeket nem annyira gyógyí-
tották, mintsem inkább elkülönítették
a társadalom többi részétõl, ha a beteg-

* A Keresztyén bibliai lexikon alapján
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ség úgy kívánta, akár véglegesen is: ezt
láthatjuk számtalan evangéliumi tör-
ténetben, amelyek a kirekesztett leprá-
sokról szólnak (pl. Lk 5,14).
Jézus sajátos üzenetének része volt az
is, hogy nem félt a betegektõl. Közel
ment hozzájuk, megérintette õket, kö-
zösséget vállalt velük. Soha nem a be-
tegség okát kereste, mint akár a tanít-
ványai is („ki vétkezett: ez vagy a
szülei…?” Jn 9,2), hanem a gyógyulás
célját („hogy nyilvánvalóvá legyenek

rajta Isten cselekedetei” Jn 9,3). Nem
csak gyógyította a testi betegséget, de
egyszersmind megbocsátotta a bûnö-
ket is, mégpedig e két tevékenységet
egységbe vonva (Mk 2,1-12). Meg volt
gyõzõdve afelõl, hogy az utolsó ítélet-
kor a legfontosabb kérdések egyike
lesz, hogy meglátogattuk-e beteg fele-

Domanovszky Endre: Jairus leányának feltá-
masztása. 1929.

barátainkat (Mt 25,36). Már az Ószö-
vetség is szól arról, hogy Isten eljöven-
dõ országában nem lesz betegség (Ézs
33,24), de mindvégig ezt a gondolatot
sugallta Jézus földi szolgálata. Máté
evangélista jogosan ismerte fel Jézus
alakjában az ézsaiási prófécia beteljesí-
tõjét: „Erõtlenségünket õ vette el, és be-
tegségeinket õ hordozta” (Mt 8,17).
Földi életünk azonban soha nem lesz
teljesen mentes a betegségtõl, fájda-
lomtól és szenvedéstõl a Biblia szerint.
Ígértet kaptunk azonban arra nézve,
hogy amikor Isten új eget és új földet
készít az övéinek „…halál sem lesz
többé, sem gyász, sem jajkiáltás, sem
fájdalom nem lesz többé…” (Jel 21,4).
Ennek a reménységnek kell kifejezésre
jutnia a keresztyén ember életében: ab-
ban, ahogyan – Jézus nyomán – a be-
teg emberek iránt viseltetünk. Amint
láthattuk, a beteg ember meglátogatá-
sa, az iránta való szeretetünk kimuta-
tása élet vagy halál kérdése számunkra
is. A betegnek gyógyír az imádság és
az ige vigasztalása: érezzük hát kivált-
ságnak, ha imádságban hordozhatjuk,
és mi közvetíthetjük számára Isten bá-
torító, új életre hívó igéjét!  

Namíbiában jelenleg 47 ezer HIV fertõzött
gyermek él árvaházakban
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BBiibblliiaa--hhíírreekk  aa  vviilláággbbóóll
A Bibliatársulatok Világszövetségének hírei

HHoonnggkkoonnggbbaann  aazz  aattííppuussooss  ttüüddõõggyyuullllaa--
ddááss  ((SSAARRSS))  áldozatainak száma immár
elérte a 30 fõt. A hongkongi hatóságot
és a lakosokat egyre nagyobb pánikban
tartja a betegség, ezért döntött úgy a
helyi bibliatársulat, hogy 20 ezer pél-
dányban kiad egy olyan füzetet,
amelyben a 91. zsoltár válogatott igéi
adnak vigasztalást a rettegõ hongkongi
embereknek. A „Ne félj, csak higyj!” cí-
met viselõ füzetet gyülekezetek és ön-
kéntesek segítségével osztják szét.

SSookk  eezzrreenn  vveesszzíítteettttéékk  eell  ootttthhoonnuukkaatt  aa
MMaallaawwiitt  sújtó januári árvizek miatt. A
Malawi Bibliatársulat azonnal összefo-
gott az Üdvhadsereggel, és „Az élet ke-
nyere” névvel segélyakcióba kezdett.
Ennek során az élelem és a szükséges
ruhák, takarók mellett 1100 teljes Bib-
liát és 5000 János evangéliuma füzetet
osztottak szét az ország árvíz által leg-
inkább sújtott északi, középsõ és déli
részén.

AAmmiikkoorr  aazz  éévv  eelleejjéénn  ssúúllyyooss  bboozzóóttttûûzz
ppuusszzttííttootttt  aazz  aauusszzttrráálliiaaii  Canberra észa-
ki elõvárosaiban, s a helyenként viha-
ros erejû széltõl szított tûzvész négy
emberéletet követelt, valamint elpusz-
tult 550 ház, az Ausztrál Bibliatársulat
jelentése szerint még a helyi újságok
címoldalán is ez a kérdés volt olvasha-
tó: „Hol volt ilyenkor Isten?” A választ
mégis sokan egyedül a Szentírásban
vélték megtalálni, mint például az
egyik környékbeli protestáns gyüleke-
zet tagjai, akik leégett templomuk he-
lyén a Róm 8,35 alapján hallgattak ige-

hirdetést: „Ki választana el minket a
Krisztus szeretetétõl? Nyomorúság
vagy szorongattatás, vagy üldözés…?
De mindezekkel szemben diadalmasko-
dunk…”

AA  LLiibbaannoonnii  BBiibblliiaattáárrssuullaatt  22000022  vvééggéénn
nyitotta meg új székházában azt a
„Biblia világa” elnevezésû interaktív
kiállítást, amellyel az általános iskolás
korosztályhoz szeretnék közelebb hoz-
ni Isten igéjét. A legújabb számítás-
technikai eszközökkel felszerelt „ka-
landtúrán” eddig már több száz kis-
gyermek tapasztalhatta meg, hogy
milyen is lehetett évezredekkel ezelõtt
Ábrahám, Dávid vagy éppen Jézus
környezete. A nagy érdeklõdést jelzi,
hogy iskolai és hittancsoportok már
elõre lefoglalták a 2003-as év minden
kiállítási napját.  

Libanoni iskolások a „Biblia világa” 
labirintusában
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EEllõõzzõõ  aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióónnkk  
eerreeddmméénnyyéérrõõll

EEllõõzzõõ  aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióónnkk  lleezzáárruull--
ttáávvaall  öörröömmmmeell  sszzáámmoollhhaattuunnkk  bbee  aarrrróóll,,
hhooggyy  mmáájjuuss  88--iigg  bbeezzáárróóllaagg  449988  990000  FFtt
éérrkkeezzeetttt  aa  MMaaggyyaarr  BBiibblliiaattáárrssuullaatt  AAllaa--
ppííttvváánnyy  sszzáámmlláájjáárraa..
Tekintettel a lakótelepeken végzett
missziói munka szociológiai és teológi-
ai sajátosságaira, a Bibliatársulat Kura-
tóriuma úgy döntött, hogy ezúttal a
támogatásra befolyt összegbõl nem
azonos formátumú teljes Bibliákat osz-
tunk szét az egyes tagegyházak misz-
szió között, hanem a befolyt összegbõl

Református templom, Debrecen-Széchenyi kert

a tagegyházak nagyságával arányosan
keretösszegeket biztosítunk a számuk-
ra, amelyeket felhasználva saját belátá-
suk és szükségleteik szerint vásárolhat-
nak bibliai kiadványokat (Újszövetség
és Zsoltárok, János evangéliuma, Lu-
kács evangéliuma, Gyerekbiblia stb.) a
Bibliatársulat kínálatából. Az Evangéli-
kus Egyház képviselõi a kuratóriumi
ülésen úgy döntöttek, hogy a saját ke-
retösszegüket átadják a Magyar Öku-
menikus Szeretetszolgálatnak. Az
összegek felhasználása jelenleg is folya-
matban van. 
KKöösszzöönnjjüükk  mmiinnddaazzookknnaakk,,  aakkiikk  iimmááddssáá--
ggaaiikkkkaall  vvaaggyy  aaddoommáánnyyaaiikkkkaall  ttáámmooggaatt--
ttáákk  aa  nnaaggyyvváárroossii  llaakkóótteelleeppeekkeenn  ffoollyyóó
ggyyüülleekkeezzeettii,,  mmiisssszziióóii  mmuunnkkáátt::  IIsstteenn
OOrrsszzáággaa  ééppííttéésséétt..

FFoonnttooss  vváállttoozzááss::
2003-tól a Magyar Biblia Alapítvány új, bejegyzett neve 

Magyar Bibliatársulat Alapítvány 
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„„......bbeetteeggssééggeeiinnkkeett  õõ  hhoorrddoozzttaa””  
((MMtt  88,,1177))

AA  kkóórrhháázzmmiisssszziióókk  ttáámmooggaattáássaa  

Folyamatosan halljuk a híreket arról,
hogy milyen problémákkal küzd a ma-
gyar egészségügy, s hogy ezekre a gon-
dokra milyen megoldásokat kellene ta-
lálni. A gyakran hallott híradásokban
azonban éppen a lényegrõl nem esik
szó: a beteg emberrõl. Arról, aki kétség-
beesetten, emberek között is a fájdal-
maival magára hagyottan fekszik a
kórházi ágyon. Jézus tanítása alapján,
keresztyén szempontból csak ez az em-
ber számít, akit meg kell látogatnunk,
akit vigasztalnunk kell, akihez el kell
vinnünk Isten igéjét, az örök élet for-
rását. A Magyar Bibliatársulat va-
lamennyi tagegyházában folyik va-
lamilyen szintû kórházmisszió, hol
intézményesült szinten, hol pedig kór-
házlátogató lelkészek szolgálatán ke-
resztül. A Magyar Bibliatársulat Kura-
tóriuma úgy döntött, hogy kköövveettkkeezzõõ
aaddoommáánnyyggyyûûjjttõõ  aakkcciióónnkkkkaall  aa  MMaaggyyaarr--

oorrsszzáággoonn  vvééggzzeetttt  kkóórrhháázzii  lleellkkiiggoonnddoozzóóii
mmuunnkkáátt  sszzeerreettnnéénnkk  ttáámmooggaattnnii..  A szük-
ségletek felmérése, a kórházakkal és a
kórházakat rendszeresen felkeresõ lelké-
szekkel való egyeztetés után fogjuk
majd eldönteni, hogy az adománygyûj-
tõ akcióra befolyt összegbõl milyen
mennyiségû, típusú és formátumú Bib-
liákat vagy gyerekbibliákat osztunk
szét a tagegyházak kórházmissziót vég-
zõ munkatársai között, munkájuk tá-
mogatásaképpen.  
Ha ezt a célt támogatásra érdemesnek
tartja, Önnek csak egy teendõje van:
KKéérrjjüükk,,  hhooggyy  aa  hhíírrlleevveellüünnkkhhöözz  mmeelllléé--
kkeelltt  ppoossttaaii  ááttuuttaalláássii  ccsseekkkkeenn  ffiizzeessssee  bbee
aaddoommáánnyyáátt  aa  MMaaggyyaarr  BBiibblliiaattáárrssuullaatt
AAllaappííttvváánnyy  sszzáámmlláájjáárraa.. Ha adóalapjá-
ból le kívánja vonni a közhasznú Ma-
gyar Bibliatársulat Alapítvány számá-
ra befizetett összeget, kérjük, a csekken
tüntesse fel adóazonosító számát is,
hogy elküldhessük Önnek a szükséges
igazolást.

Ha korábban még nem támogatta mun-
kánkat, a mellékelt információs kártyát
is küldje vissza címünkre. 
Jelentkezését eljuttathatja hozzánk a
Magyar Bibliatársulat honlapján keresz-
tül vagy e-mail formájában is:

www.datanet.hu/bibliatarsulat/
biblia.tarsulat@mail.datanet.hu

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


