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Karácsonyi gondolatok

„Íme, a szûz fogan méhében, fiút szül, akit
Immánuélnek neveznek” – ami azt jelenti:
Velünk az Isten. (Mt 1,23)
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nek,
akkor
nincs velünk,
akkor
elhagyott az Isten.
Isten sohasem
ígérte, hogy
mindent a mi
elképzeléseink
szerint ad meg
nekünk. Azt
sem mondta
soha, hogy elkerülhetünk minden kellemetlenséget,
minden fájdalmat és veszteséget. Kívánságaink teljesítésére sem adta szavát.
Nem veszi ki népét az egyetemes emberi
sors megpróbáltatásai alól. Nem úgy
kedvez nekünk, ahogyan – néha nagyon
is ostoba módon – mi szoktuk kényeztetni azokat, akiket szeretünk. Ígéret arra van, hogy megváltott bennünket az
atyáktól örökölt hiábavaló életbõl, megszabadított a bûn és halál ítélete alól, s
ígérte, hogy az õt szeretõknek minden
javukra lesz. A teremtett világnak nincs
olyan hatalmassága, a történelemnek
olyan eseménye, az életünknek olyan
szakasza, ami megakadályozhatná Õt
abban, hogy mindent a javunkra fordíthasson.
Krisztus emberi testben egyszer megszületett e földre, Benne, Vele és Általa
velünk az Isten, és ezt soha, semmi nem
teheti meg nem történtté. Tõle soha,
semmi el nem szakaszthat.

Kétezer éve már, hogy az ézsaiási prófécia beteljesedett. De azóta is úgy tûnik,
az emberi élet nem változott. Betegség,
fájdalom terheli meg a hívõk életét.
Éhínség, háborúk, elnyomás, hatalmaskodás tizedelik kivétel nélkül az emberiséget világméretben, milliók pusztulnak
értelmetlenül. A szelídek, a türelmesek,
a jóakaratúak mindig a rövidebbet húzzák. Velünk az Isten? És folyton hangzik
a bizakodók, az imádkozók felé a gúnyos kérdés, amit már a zsoltáríró is panaszol: hol van a te Istened? Isten velünk való jelenlétét emberi módon valahogyan úgy képzeljük, hogy ha Isten
velünk van, akkor mindennek sikerülni
kell az életünkben. Illetve, ha minden
véleményünk szerint jól megy, ha siker,
haszon, eredmény állapítható meg, akkor velünk van az Isten. Ha viszont kudarc, veszteség, fájdalom ér, ha a dolgok
nem a mi elképzeléseink szerint történ-

(Zergi Gábor: „Mert ez a Te életed!” Gondolatok a mindennapi igeolvasás kapcsán. Kálvin Kiadó, 2006. 127-128. o.)
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Rainer Albertz:

ILLÉS – ISTEN
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Új kiadványainkról

„Boldog, aki olvassa…”
ÖTLETTÁR –
A MAGYAR BIBLIATÁRSULAT
PROGRAMJAVASLATAI A BIBLIA

TÜZES HARCOSA

Illés prófétáról, aki a bibliai hagyomány
szerint nem halt meg, mert Isten hirtelen
magához ragadta, az Újszövetség kora
úgy tudta, hogy az idõk végén még egyszer visszatér mûvének beteljesítésére. Ez
a gondolat meghatározó befolyással volt
Keresztelõ Jánosra és Jézusra is, ezért aztán az Újszövetségben sûrûbben esik szó
Illésrõl,
mint
bármely más
prófétáról. Ez a
könyv ennek a
példátlan hatástörténetnek az
okait kutatja, és
részletesen megrajzolja annak
állomásait.
(Ára: 2200 Ft)

ÚJSZÖVETSÉG. A ZSOLTÁROK

ÉVE

GYÜLEKEZETI ÜNNEPLÉSÉHEZ

A Magyar Bibliatársulat gyülekezeti „Ötlettára” azért készült, és azért juttattuk el
ingyenesen valamennyi bibliatársulati
tagegyház gyülekezetéhez, hogy keresztyén közösségeink 2008-ban, a Biblia
évében kiemelten is a Szentírással való találkozás színterei lehessenek. Különféle
programokat, ötleteket és módszereket
kínál a Biblia közösségi olvasására, átélésére és megszólaltatására. Arra biztat
mindenkit, hogy bátran próbáljon ki új
utakat a Biblia felfedezésében.
(Ingyenes kiadvány)
Markus Öhler:

BARNABÁS – A „KÖZÉPÚT ”

EMBERE

Barnabás apostol a korai keresztyénség
történetének legfontosabb alakjai közé
tartozik. Egyike volt azoknak, akik elsõként hirdették az evangéliumot a pogányok között. A „középút embereként”
Pál és Péter árnyékában álló
Barnabás újszövetségi személyét, történetét, valamint
további hatását
állítja középpontba Markus
Öhler bécsi teológus.
(Ára: 1700 Ft)

KÖNYVE

„A Biblia éve 2008” ünnepi kiadás
A Magyar Bibliatársulat ezzel az ünnepi
Újszövetség és a Zsoltárok könyve kiadással szeretne tisztelegni a magyarországi Biblia éve elõtt. Kiadványunk sajátossága, hogy az olvasó a bibliai könyvek
elõtt, a római számmal jelölt oldalakon
rövid, informatív bevezetéseket, ismertetéseket talál. Ezekkel is szeretnénk elõsegíteni, hogy Isten igéje 2008-ban eljusson
olyan olvasókhoz is, akiknek a Szentírással való ismerkedéshez segítségre, bátorításra van szükségük.
(Ára: 1100 Ft)
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Képes beszámoló
a Magyar Bibliatársulat 2006. évi õszi W
adománygyûjtõ akciójának lezárásáról
Szebik Imre elnök és Pecsuk Ottó fõtitkár Kolozsvárra és Nagyszebenbe látogattak 2007. szeptember 8-11. között.
9-én a Magyar Bibliatársulat két képviselõje személyesen is részt vehetett a
gyermekotthonokban történõ osztás
utolsó fázisában. Az alábbiakban D.
Szebik Imre elnök, ny. püspök beszámolójából idézünk:

2006 õszén hirdettük meg azt az akciónkat, amely célul tûzte ki az erdélyi árvaházakban és gyermekotthonokban élõ
magyar nyelvû gyermekek Bibliával és
más, gyermekek számára készült bibliatársulati kiadvánnyal való ellátását.
Ahogyan már elõzõ Hírlevelünkben arról beszámoltunk, támogatóink segítségével, amelyet a Norvég Bibliatársulat
adománya kiegészített, mintegy 2 millió
Ft értékben juttathattunk el Erdélybe
magyar nyelvû bibliatársulati kiadványainkból. Az elosztást a Román Bibliatársulat munkatársai, elsõsorban is a
kolozsvári bibliatársulati lerakat vezetõje, Orbán László evangélikus lelkész végezték.
Az adománygyûjtõ akció szimbolikus
lezárására kerülhetett sor, amikor a Román Bibliatársulat meghívására D.

„Mintegy jelképesen, két intézményben
vehettünk részt a gyermekbibliák és
egyéb bibliatársulati kiadványok szétosztásában. A Kolozsvártól északkeletre,
40 km-re fekvõ Zsobokon ünnepi hangulatban nyújthattuk át a bibliadományokat Molnár Jánosné református lelkésznõnek, aki ebben a kevésbé ismert
faluban nemcsak magyar nyelvû iskolát
mûködtet, hanem a környék rászorult,
nehéz családi körülmények között élõ,
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árva és félárva gyermekeit is összegyûjtötte egy bentlakásos kollégium újonnan létrehozott szép épületében. A közel
száz gyermekrõl való gondoskodás sok
leleményességet, és szinte önellátó gazdálkodást igényel, mivel állami támogatásuk nem elegendõ a környék kiemelkedõen legmagasabb színvonalon mûködõ intézményének a fenntartására.
A díszterembe összegyülekezett gyermekek serege nagy megilletõdöttséggel és
örömmel élte át, hogy az anyaországban is sokan gondolnak rájuk imádsággal, és nincsenek egyedül a kettõs kisebbségi lét ellenére sem.
A közös éneklés és a rövid áhítat feledhetetlen marad számomra. Csillogó szemek és örvendezõ tekintetek kísértek tovább utunkra.

dalom részeként a Bánffyak birtoka volt
a 20. század elsõ feléig. Itt tartották a
korábbi Dobóka vármegye közgyûléseit
a Bánffy kastélyban. Ezen a történelmi
vidéken hozott létre Kallós Zoltán néprajztudós egy magyar nyelvû, bentlakásos kollégiummal ékeskedõ általános iskolát. Áldozatos munkatársaikkal a
környék iskola nélküli falvaiból, hátrányos helyzetû családok gyermekeibõl
toborozzák növendékeiket. Sok tehetség
tûnik fel köztük, akik azután a kolozsvári református gimnáziumban folytathatják tanulmányaikat.
Elkötelezett munka, élethivatásként
gyakorolt pedagógiai tevékenység, jó
közösség a tanárok és diákok között:
ezek ennek az intézménynek a jellemzõi. Az ott tapasztalt élményekre még
sokáig fogunk emlékezni, és hisszük,
hogy a Bibliák és a gyermekek számára
készített bibliatársulati könyvek jó
helyre kerültek.”

A másik település, ahova ellátogattunk,
Kolozsvártól északnyugatra található,
és különös nevet visel: Válaszút , románul Rascruci, Valasut. A bonchidai ura-
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A Bibliatársulat
a Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón
Bibliával kapcsolatos alapismeretek mellett a fiatalok megtudhatták a kiállításból azt is, hogyan formálta a Biblia nem
csak a keresztyén egyházak történetét,
de az európai kultúrát, gondolkodást és
a mûvészeteket is.
A Bibliával kapcsolatos ismeretek rohamos csökkennek, ma már egyre keve-

A Magyar Bibliatársulat, ahogy két éve
is, a 2007-es Csillagpont Református Ifjúsági Találkozón is jelen volt, hogy segítse a fiatalok találkozását a Bibliával.
Három programmal igyekeztünk hozzájárulni a Csillagpont sikeréhez:
Az általunk elkészített „mobil bibliakiállítás” továbbfejlesztett változata a Biblia
létrejöttérõl és sok évszázados hatástörténetérõl szól, egészen napjainkig. A
sebben nõnek fel úgy, hogy tanultak
volna a Bibliáról, ismernék a Biblia legfontosabb jellemzõit. Ugyanakkor a
Biblia továbbra is foglalkoztatja az embereket. Ezt a helyzetet használják ki a
tömegtájékoztatási eszközökben is tért
hódító könyvek, filmek vagy „szenzációs felfedezések” (például a Da Vinci-kód,
a Júdás evangéliuma), amelyek szerzõi
és „felfedezõi” azt ígérik nekünk, hogy a
segítségükkel végre megérthetjük a Biblia eddig rejtett „titkait”. Hamis elvárásainkról és a Bibliáról beszélgettünk
vendégeinkkel, dr. Gyõri Istvánnal (Sá-
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rospataki Református Teológiai Akadémia) és Szalai Andrással (Apológia Központ).
A 2007. évi Csillagpont központi gondolata a keresztyén reménység volt. Hol
kezdõdik a Szentírásban a keresztyén reménység gondolata? Más hangsúlyokkal beszél errõl az Ószövetség és másokkal az Újszövetség? Vajon az Ószövetség emberét más foglalkoztatta,
mint minket? Kire vár és mire vár a zsidóság, akik csak az Ószövetséget olvassák? Ezekrõl a témákról tartott izgalmas elõadást felkérésünkre Dr. Marjovszky Tibor, a Debreceni Hittudományi
Egyetem tanára.

I S M E RT

EMBEREK MONDTÁK
A

BIBLIÁRÓL

„A Biblia nem csupán egy könyv. Élõlény, amelynek
hatalma van arra, hogy legyõzzön mindenkit, aki ellene áll.” Bonaparte Napoleon
„Miközben Isten igéjét olvasod, ezt ismételgesd magadban: hozzám szól, rólam beszél.” So/ren Kierkegaard
„A Biblia él, beszél hozzám, lábai vannak és utolér, kezei vannak és megragad.” Luther Márton
„A Biblia figyelmes tanulmányozása megóv attól, hogy
közönséges stílusú emberekké váljunk.” Samuel Taylor
Coleridge
„Az ember bõsége az Ószövetség áldása, a minket érõ nehézségek az Újszövetségé.” Francis Bacon
„A legtöbb embert azok a bibliai szakaszok aggasztják, amelyeket nem értenek.
Engem inkább azok, amelyeket megértettem.” Mark Twain
„A Biblia olvasása jobb hazafiakat, jobb apákat és jobb férjeket nevel.” Thomas
Jefferson

7

2007. évi tavaszi adománygyûjtõ akciónkról:
„A Biblia éve 2008” ötlettár
W ingyenes osztásának támogatása W
Isten iránti hálával számolhatunk be arról, hogy sikeresen lezárult adománygyûjtõ akciónk, amelynek segítségével
a Biblia évére készülõ gyülekezeti Ötlettárunkat szerettük volna ingyenesen eljuttatni tagegyházaink valamennyi
gyülekezetébe.
Az elõkészületben lévõ Ötlettár tartalmáról elõzõ hírlevelünkben már beszámoltunk. Ennek a számnak a 3. oldalán
pedig már mint új kiadványunkat mutathatjuk be olvasóinknak az Ötlettárat.
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Nagy örömünkre szolgált, hogy támogatóink 2007. november 1-jéig 681 000
forinttal támogatták az Ötlettár megjelenését és eljuttatását a gyülekezeteinkbe. Reményeink szerint a mostanra már
kiosztott példányok jó célt fognak szolgálni, és az igazi értéküket a segítségükkel megvalósuló gyülekezeti Biblia éve
programok fogják megmutatni.
Ismételten köszönjük minden támogatónk anyagi segítségét és imádságát!

2007. évi téli adománygyûjtõ akciónk:
Támogassuk Bibliával a kisiskolásokat!

Egyetlen olvasónknak sem kell bemutatnunk az éppen átszervezés és reform
alatt álló magyar oktatásügy „legkisebbjeinek”, az általános iskoláknak a
helyzetét. A csökkenõ gyermeklétszám
és a források elvonása miatti kényszerû
iskolabezárások vagy -összevonások
idején nem sokaknak lehet gondja arra,
hogy az általános iskolai könyvtárak, illetve közvetve maguk a kisdiákok megfelelõ számú és minõségû bibliai irodalomhoz jussanak. A kezdõdõ Biblia éve
felé fordulva ezen a helyzeten szeretnénk enyhíteni a magunk szerény esz-
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közeivel. Segítsük adományainkkal
Bibliák, gyermekbibliák és más bibliatársulati kiadványok eljuttatását egyházi fenntartású általános iskoláink
alsó tagozatos diákjaihoz! Ha szándékunkkal egyetért és azt támogatni kívánja, a hírlevelünkhöz mellékelt postai
átutalási csekken fizesse be adományát
a MBTA számlájára. Kérjük, a csekken
tüntesse fel adóazonosító számát is,
hogy idõben elküldhessük a szükséges
adóigazolást befizetésérõl. Elérhetõségeink továbbra is: 06-1-209-30-33 és
info@bibliatarsulat.hu

Fotók: Magyar Bibliatársulat Alapítvány és United Bible Societies
Kiadja a Magyar Bibliatársulat Alapítvány • 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány fõtitkára

