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 Köszöntés az olvasónak


2014 tavaszán hirdettük meg azt az adománygyűjtő 
akciónkat, amelynek bevételéből a kórházmisszió-
ban dolgozó és beteglátogató lelkészek vagy diakó-
nusok munkáját segítő kiadványt, egy imakönyvet 
terveztünk létrehozni és ingyenesen célba juttatni. 
A kiadvány 80 oldalon tartalmaz imádságokat az 
élet legkülönfélébb helyzeteihez kapcsolódva, az ün-
nepköröktől kezdve az emberi élet fordulópontjain 
(születés, konfirmáció, gyász) át egészen a betegség 
állapotáig. Mindig egy-egy bibliai ige a kiinduló-
pont, abból táplálkozik az imádság, „a lélek léleg-
zetvétele”.
A mintegy 3000 példány fele a határon túli területe-
ken, a másik fele Magyarországon talál majd gazdá-

ra. Ha úgy gondolja, Ön is szeretne egy példányt, hogy segítse az imádság útján, 
vagy ismer valakit, akinek segíteni szeretne ezzel a kiadvánnyal, jelezze az info@
bibliatarsulat.hu címen, és örömmel küldünk Önnek.

Nem hatalommal és nem erőszakkal, ha-
nem az én lelkemmel! (Zak 4,6)

Pünkösd idején szívesen idézzük a Za-
kariás próféta által feljegyzett szelíd, 
csendes igét. Különösen 2015-ben, 
amikor tomboló véres háborúkról, az 
emberhez méltatlan erőszakos terror-
támadások áldozatairól szólnak a tele-
vízió és rádió híradásai naponta. Több 
ezer keresztény kivégzéséről, az életü-
kért küzdő menekültek tengerbe pusz-
tulásáról látunk felvételeket. 

Joggal kérdezheti az Olvasó: mit te-
hetünk? Az első dolog, hogy leírjuk 
a történelem tanulságára, hogy Jézus 
követőiként ezzel nem értünk egyet. 
Kérjük is a nemzetközi egyházi szerve-
zeteket, hogy a maguk lehetőségeihez 
mérten tegyenek meg mindent a tom-
boló erőszak megfékezésére és a hata-
lommal való visszaélés ellen. A másik 
dolog pedig, hogy Urunkhoz kiál-
tunk az üldözöttekért és családjaikért. 
Imádságunk nem némulhat el, míg 
véget nem ér a történelem legnagyobb 
keresztényüldözést kiváltó korszaka.

Nem szabad azonban igénket saját 
kortörténeti hátteréből kiszakítani. 
A Kr. e. 6. században hangzik el ez az 
ígéret Zerubbábelnek, aki Jójákín ki-
rály unokája, s akinek a vezetése alatt 
Izráel népének egy csoportja a babilo-
ni fogságból hazatérhetett. Zerubbábel 
a templom építésére kap megbízást. 18 
év alatt azonban csak a templom alapja 
készült el, sokan saját életük újrakezdé-

sével voltak elfoglalva. Némelyek elke-
seredetté váltak. Mikor lesz már készen 
a templom?

Isten szőlőskertjében nem lehet erő-
szakkal, kényszerrel, földi hatalom se-
gítségül hívásával szolgálni, hanem 
csak a szelídség és szeretet lelkével. S ha 
ez igaz volt Zerubbábel idejében, meny-
nyivel inkább aktuális a Lélek kitöltése 
után közel kétezer esztendővel. Hiszen 
nagypénteken fejvesztve menekültek a 
tanítványok, és bezárkóztak féltükben. 
Most pedig bátran kiáll Péter, és az ér-
tünk meghalt és feltámadott Krisztusról 
tanúskodik társaival együtt. Átélték, 
hogy Isten éppen a feltámadásban mon-
dott igent Jézus váltsághalálára, s ezért 
ennek az isteni tervnek, örök szándék-
nak folytatása lesz, és teljességre kell 
jutnia az emberiség történetében.

A lelki templomot is csak szelíden és 
szeretettel szabad építeni, ahogy a Lélek 
munkálkodik bennünk azóta is nemze-
dékről nemzedékre.
 D. Szebik Imre

a MBTA elnöke

Megjelent a „Hétköznapi és ünnepi imádságok 
a Biblia fényében” című kiadványunk
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nek a külvilág történéseiből. A nagyobb 
gyerekeknek azonban nehezebb, mint a 
felnőtteknek, mert már azt hiszik, hogy 
értik, amit látnak maguk körül, de 
még nem rendelkeznek azokkal a bel-
ső védekező mechanizmusokkal, ame-
lyekkel mi felnőttek ki tudjuk zárni a 
szenvedést, ami nem minket érint köz-
vetlenül. Sok a traumatizált gyermek: 
felsírnak vagy elbújnak, ha éles hangot 
hallanak, vagy elhúz felettük egy repü-
lőgép. A gyermekbibliáknak azonban 
nagy haszna van, bele tudnak feledkez-
ni a képekbe és a bibliai történetekbe.

Nyomon tudod követni, hogy mi lesz velük, 
ha innen továbbmennek?

Nem, az sajnos lehetetlen. Az ember-
áradat megállíthatatlan itt a pályaud-
varon, és nekem mindig újabb emberek 
felé kell fordulnom.

(Forrás: Ukrán Bibliatársulat)

Az ukrajnai fegyveres konfliktus soká-
ig első helyen szerepelt a hírekben, és 
itthon is többen igyekeznek segíteni a 
sorozások és nélkülözés miatt szenvedő 
kárpátaljai magyarokat. Cikkünkben 
Vera, az Ukrán Bibliatársulat önkén-
tese beszél a háborús zónából érkezők 
között szerzett tapasztalatairól. Vera a 
harkovi főpályaudvaron segíti a vonat-
tal érkező menekülteket. Étellel-itallal 
és evangéliumi füzetekkel vagy gyer-
mekbibliákkal fogadja őket. 2014 jú-
niusa óta egyedül Harkov városa több 
mint 300 ezer menekültet fogadott be 
vagy küldött tovább az ország béké-
sebb, nyugati felébe.

Hogyan kapcsolódtál be a háborús mene-
kültek gondozásába?

2014-ben kezdődött, amikor Harkov-
ban töltöttem a nyarat, és találkoztam 
valakivel, aki önkénteseket toborzott 
a főpályaudvarra. Mivel volt elég sza-
badidőm, belevágtam. Azt gondoltam, 
csak néhány napot töltök majd ezzel, 
de végül hónapok lettek belőle. Egysze-
rűen nem tudtam abbahagyni, annyira 
megérintett a menekülők sorsa, a sze-
mélyes történetek. Augusztusban még 
azt hittük, hogy hetek alatt vége lesz, 
de a helyzet csak egyre rosszabb lett. 
Teljesen át kellett szerveznem az élete-
met, lemondanom az otthoni program-
jaimat, és most ez lett a legfontosabb 
feladatom. Keresztyénként úgy érzem, 
hogy nem hagyhatom cserben azokat, 

akik kétségbeesetten, sebesülten vagy 
halálra rémülve érkeznek ide a front-
vonalról. Sokféle ember van az önkén-
tesek között, de a nem hívők, akiknek 
nincs kibe kapaszkodniuk, nem bírják 
ezt a nyomást túl sokáig, még a pszicho-
lógusok sem. Úgy érzem, nekem ilyen 
helyzetben különösen is feladatom a Jé-
zusról való tanúskodás.

Milyen állapotban érkeznek ide a mene-
kültek?

Leírhatatlan és elkeserítő. Erre sen-
ki sincs felkészülve. Valaki elmondta, 
hogy hetekig a pincében lakott, és nap-
közben a holttesteket szállította a hul-
laházhoz, de kénytelen volt az ajtó előtt 
halomba rakni őket, mert a hullaház 
megtelt.

Mit jelent ebben a helyzetben Jézusról ta-
núskodni?

Mindent. Az első menekülthullámmal 
érkezőkben hihetetlen éhség volt az 
evangélium iránt. Előbb kértek tőlünk 
evangéliumi füzeteket, Újszövetséget 
vagy Bibliát, minthogy az ételért nyúl-
tak volna. De akik mostanában érkez-
tek, és már hónapok óta éltek a háborús 
körülmények között, azok között sokan 
valahogy megkeményedtek, és inkább 
vád van bennük Isten felé, mint nyitott-
ság. Túl sok erőszakot és halált láttak, 
és talán úgy érzik, hogy az imádságaik 
sem hallgattattak meg. A tanúskodás-
hoz nekem is sokat kell imádkoznom, 
anélkül nem lehet elkezdeni egy napot 
sem ebben a munkában. 

Sok a gyermek a menekültek között?

Igen, a legkisebbeknek ez talán köny-
nyebb, mert még sok dolgot nem érte-

Menekültek között, Bibliával a kézben –
 Interjú Verával, az Ukrán Bibliatársulat önkéntesével
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2015 márciusában hatalmas élmény-
ben volt részem – Istennek hála: Bib-
liát árusíthattunk társaimmal a Hi-
malájában. Egy különleges munka 
emlékezetes ízelítője volt a hegyek 
között járva vinni az örömüzenetet a 
helyieknek. 

Nepálban vallásszabadság van, és 
bár téríteni nem szabad, de könyvet 
árusítani igen. Következésképpen ot-
tani barátommal és Pál Sándorral, a 
Magyar Református Szeretetszolgálat 
elnökével együtt hegyi ösvényeken 
járva látogattunk meg házakat, csa-
ládokat, földeken dolgozókat, és fel-
kínáltuk nekik egy kis nepáli könyv 
megvételét jutányos áron. Ez a köny-
vecske az egyik evangélium volt, ma-
gyarázó füzettel egybekötve. 

Sokan érdeklődtek, és megvették a 
könyvet. Fontosnak tartottuk, hogy a 
Szentírás megvásárlásakor az embe-
rek érezzék a szeretetet. Barátom ne-
páli nyelven beszélt hozzájuk, a gyere-
keknek együtt készítettünk hajtogatós 
lufi játékokat. 

Az „amim van, azt adom neked” 
(ApCsel 3,6) bibliai gondolatával, Jé-

zus nevében szent énekeket játszottam 
hegedűmön az ott levők nagy érdeklő-
désére, hiszen hegedűszót még való-
színűleg élőben ott a hegyekben soha 
nem hallottak. 

Jézus Krisztus bármerre járt és hir-
dette a igét, mindezt nagy szeretettel 
tette. Ő a mi példaképünk. Ha Bib-
liát, evangéliumot adunk, árusítunk, 
szóban továbbítunk, mindezt csak Jé-
zustól tanult, elkért szeretettel szabad 
és érdemes. 

Hisszük, reméljük, és imádkozzunk is 
azért, hogy az elvetett igemagvak Ne-
pálban is növekedjenek  Isten dicsősé-
gére. Én csupán rövid időre kóstolhat-
tam bele ebbe a nagyszerű és izgalmas 
bibliaárusító hegymászásba. De hiszem, 
hogy Isten megáldja az evangélium útját 
a Himalája népei között is. „Az aratni-
való sok, a munkás kevés. Kérjétek az 
aratás Urát, küldjön munkásokat ara-
tásába!” (Mt 9,38)
 
 Dr. Dobos Ágoston 
 ref. lelkész, missziói előadó, 
 a MBTA önkéntes 
 menekültmissziós munkatársa 

Dobos Ágoston írásának szomorú aktualitást 
ad a 2015. április 25-én bekövetkezett föld-
rengés, amelynek Nepálban eddigi ismereteink 
szerint 7000 áldozata van. Tej Jirel, a Nepáli 
Bibliatársulat főtitkára a bibliatársulatok kö-
zösségének imádságait kérte, miközben a nepá-
liak számbaveszik a veszteségeket és hozzálát-
nak az újjáépítéshez.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is 
szervezünk szabadtéri bibliafelolvasást, 
melyre május 27-én, pünkösdhétfőn 
kerül sor a Kálvin téri református 
templomnál. Szeretettel várjuk mind-
azokat, akik velünk együtt szeretnék 
megünnepelni a pünkösd csodáját, és 
átélni, ahogy Isten igéje felhangzik az 
ünnepi sokaságban. 14 órától várjuk 
mindazokat, akik akár hallgatóként, 
akár felolvasóként bekapcsolódnának 
az olvasásba. Az eseményt 17.30-tól fél 
órás orgonahangverseny követi, majd 
18 órakor ökumenikus istentiszteletre 
várunk minden kedves érdeklődőt. Az 
istentisztelet keretén belül kerül sor a 
középiskolások számára indított biblia-
ismereti játékunk díjainak átadására is. 

Bibliaismereti játék középiskolásoknak


Bibliaárusítás a Himalájában


Pünkösdi bibliaolvasás


Márciusban indult és 
nemrég zárult a biblia-
társulat középiskolások-
nak szóló bibliaismereti 
játéka. 

A vetélkedővel az volt a 
célunk, hogy a fiatalokat 
a Biblia olvasására ösz-
tönözzük az internet és 
okostelefonok világának 
segítségével. A csaknem 300 résztvevő 
kilenc héten át kapott tőlünk egy-egy 
QR-kódot. Ezt egy okostelefonnal leol-
vasva lehetett megkapni az arra a hét-

re szóló bibliai kérdést, 
melyre a helyes válasz 
egy meghatározott bib-
liai vers egyik szava volt. 
Ebből a kilenc szóból állt 
össze a megfejtés. 

Minden megfejtést be -
küldő játékos egy új fordí-
tású Bibliát kap. Az ünne-
pélyes díjátadóra pün-

kösdhétfőn, a szabadtéri bibliaolvasást 
követő ökumenikus istentiszteleten fog 
sor kerülni a Kálvin téri református 
templomban.

re szóló bibliai kérdést, 
melyre a helyes válasz 
egy meghatározott bib-
liai vers egyik szava volt. 
Ebből a kilenc szóból állt 
össze a megfejtés. 

küldő játékos egy új fordí-
tású Bibliát kap
pélyes díjátadóra pün-
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Előző adománygyűjtő akciónkról: 
Iraki keresztyének támogatása


Előző hírlevelünkben meghirdetett ak-
ciónkra több mint 700 000 forint tá-
mogatás érkezett adományozóinktól. 
Köszönjük mindenkinek, aki ezzel a tá-
mogatással igyekezett kivenni a részét 
a soha nem látott méretű humanitárius 
katasztrófa és keresztényüldözés hatá-
sainak enyhítéséből. 

A Magyar Bibliatársulat támogatói 
egy világméretű segítségnyújtásba kap-
csolódhattak be ezzel: a dán, az auszt-
rál, a skót és az amerikai bibliatársu-

latok mellett mi is hozzájárulhattunk 
ahhoz, hogy az Iraki Bibliatársulat 
összesen 104 000 dollár értékben oszt-
hatott szét segélycsomagokat a Kurd 
Köztársaság fővárosában, Erbilben sá-
torozó mintegy 40 ezer iraki keresztény 
között. Mike Bassous a projektet koor-
dináló Libanoni Bibliatársulat főtitká-
ra elmondta, hogy az eddig megkapott 
támogatásból mintegy 5 ezer családon 
tudnak segíteni. 

A kiosztott és még kiosztásra váró se-
gélycsomagok mindegyike egy 5 fős 

család egy heti szükségletét tudja fedez-
ni. A csomag tartalma rizs, babkonzer-
vek, olaj, ecet, tea, tészta, sajt, szappan, 
fogkrém és takarók, valamint minden 
csomagban elhelyeztek egy teljes és 
gyermekeknek szóló Bibliát is. Mike 
Bassous szerint a menekültek többsége 
csak a rajta lévő ruhával indult útnak 
még 2014 telén a gyalog 15 órányira 
fekvő Karakoshból Erbilbe. Azoknak a 
menekülteknek, akik Moszulból érkez-
tek, több idejük volt összekészülődni, 
ők némi élelmet, 
ruhát és háztar-
tási eszközöket 
is magukkal vi-
hettek az Iszlám 
állam (ISIS) által 
elfoglalt városból. 
Bár a menekül-
tek döntő több-
sége keresztyén, 
vannak a megse-
gítettek között úgynevezett jezidik is, 
egy különös, szinkretista vallás köve-
tői, akiket a az ISIS éppen úgy üldöz, 
mint a keresztyéneket. Az ő jelenlétük 
miatt is komoly missziói jelentősége van 
a segélycsomagokban elhelyezett bibli-
áknak. Bár rengeteg keresztyén mene-
kült el iraki otthonából, a beszámolók 
szerint még mindig több mint 300 ez-
ren maradhattak a terrorszervezet ál-
tal ellenőrzött iraki területeken. Az ő 
megsegítésük nagyon bonyolult feladat 
a folyamatos háborús események miatt.   

Hosszú évek után lassan elérkezik az 
idő, hogy a bezárt Biblia Múzeum meg-
újult állapotban újra fogadja látogatóit. 
A tervek már évekkel ezelőtt elkészültek, 
azonban sok munka kellett ahhoz, hogy 
a két nagyobb egységében bemutatkozó 
múzeum elkészüljön.

Jelenleg a Biblia Múzeum interaktív 
kialakításán dolgozunk. A Ráday utca 
28-ban, a pincerészben kapott helyet a 
múzeumnak az a része, amelyet nevez-
hetünk a Nyitott könyv, a nyitott Biblia 
kiállításának is. Ezen a kiállításon vá-
laszt szeretnénk adni arra a kérdésre, 
hogy miért olyan fontos a nemzedé-
künknek – és hisszük, hogy az utánunk 
érkező fiataloknak is – a Biblia. Mai mú-
zeumi eszközökkel és látvánnyal fogunk 
minderről beszélni, és a kiállítás régé-
szeti anyagával (eredeti tárgyak és má-
solatok), informatikai és hagyományos 
interaktív eszközökkel megszólítani az 
ideérkezőket. Az élménymúzeum inter-
aktív jelenlétre hívja majd a látogatókat, 
így hisszük, hogy a látogatás, a jelenlét 
több üzenetet hordoz majd, mint egy 
egyszerű múzeumi kiállítás.

Ősszel már várjuk a fiatalokat, iskolás 
csoportokat a múzeumpedagógiai fog-
lalkozásokra és természetesen minden 
látogatót, minden korosztályból. 

 Tímár Gabriella
a Biblia Múzeum vezetője

Hírek a Biblia Múzeumról
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Új adománygyűjtő akciónk: 
Bibliákat a szeretetotthonokba!



TÖRT É N E T E K A Z E R BI L I  M E N E KÜ LT TÁ BOR BÓL

Mike a Libanoni és Nabil, az Iraki Bibliatársulat munkatársai a menekült-
tábor látogatása során ismerkedtek meg a 49 éves Mattival, aki magába ros-
kadva ült a sátora bejáratánál. Amikor a történetéről kérdezték, elmondta, 
hogy csak a napokban érkezett a táborba, és itt találkozott a családjával. 
Amikor felesége és gyermekei elmenekültek szülőfalujukból, Matti több más 
férfitársával hátramaradt, hogy megvédje az otthonát a fosztogatóktól. Így 
fogták el az ISIS fegyveresei, akik Moszulban majd egy hónapig tartották 
fogva egy szűk cellában 30 másik falubelivel együtt. Végül úgy szabadult 
ki, hogy aláírt egy nyilatkozatot, amelyben megtagadta keresztyén hitét, és 
elfogadta az iszlám felsőbbrendűségét. A szívében persze keresztyén maradt, 
de féltette az életét, és most szörnyű lelkiismeret-furdalás gyötri a döntése 
miatt. Azt is elmondta, hogy az ISIS katonái a másik cellában nagyjából 
ugyanennyi asszonyt és kislányt tartottak fogva, akiknek a további sorsáról 
már nem tudott semmit.

A két látogatónak feltűnt az is, hogy 
a legtöbb sátor bejárata felett fából 
faragott keresztek lógnak. Amikor 
az egyik családnál rákérdeztek, azt a 
választ kapták, hogy ezek a keresztek 
most az iraki keresztyének életének 
a szimbólumai, Máté 16,24 alapján: 
„Ha valaki énutánam akar jönni, ta-
gadja meg magát, vegye fel a keresztjét, 
és kövessen engem!”

tudnak arra forrásokat szánni, hogy a 
bennük folyó hitéleti tevékenységek-
hez, hittan- és bibliaórákhoz, istentisz-
teletekhez elegendő és megfelelő bibli-
ai kiadványra tegyenek szert. 

Ebben azonban a Magyar Bibliatár-
sulat tud segíteni, természetesen támo-
gatóink segítségét kérve.  

Az ápoltak életkorától és fogyatékos-
ságának mértékétől függően az intéz-
mények vezetőinek, illetve intézményi 
lelkészeinek javaslata alapján az ado-
mánygyűjtő akcióban összegyűjtött 
támogatásokból 2015 októberében és 
novemberében gyermekbibliákat vagy 
felnőtteknek szóló bibliákat és bibliai 
kiadványokat adunk majd át az ápol-
tak, gondozóik, illetve az intézmények 
könyvtárai részére.

Támogassa tervünket azzal, hogy a 
hírlevelünkhöz mellékelt postai átuta-
lási csekken vagy banki átutalással (az 
alábbi számlaszámra) elküldi adomá-
nyát a Magyar Bibliatársulat Alapít-
vány számára!

Kérjük azokat, akik már ismerik és 
adományaikkal korábban is támogat-
ták szolgálatunkat, adják oda hírleve-
lünket másoknak is! Kérdéseit, észre-
vételeit, kritikáját juttassa el hozzánk 
a Magyar Bibliatársulat honlapján ke-
resztül (www.bibliatarsulat.hu), e-mail 
formájában (info@bibliatarsulat.hu), 
vagy t elefonon a (06 1) 209 3033-as szá-
mon. 

Magyar Bibliatársulat Alapítvány
Adószámunk: 19700739-2-43
www.bibliatarsulat.hu

Elérhetőségünk:
Magyar Bibliatársulat Alapítvány
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Telefon: 06 1 209 3033
email: info@bibliatarsulat.hu
Számlaszámunk: 11714006-20267306

tudnak arra forrásokat szánni, hogy a 

Mert nem veti meg és nem utálja az eleset-
tek nyomorúságát, nem rejti el orcáját elő-
lük, segélykiáltásukat meghallgatja. (Zsolt 
22,25)

Új akciónkkal azokat az egyházi fenn-
tartású szeretetotthonokat kívánjuk 

támogatni, amelyekben értelmi fogya-
tékos gyermekeket és felnőtteket gon-
doznak. 

Ezek az otthonok sokszor nagyon ne-
héz anyagi feltételek között dolgoznak, 
és ha a folyamatos munka anyagi hát-
tere biztosított is, a legritkább esetben 

Bibliahírek a nagyvilágból


Kambodzsa • Idén negyven éve kezdő-
dött a vörös khmerek rémuralma Kam-
bodzsában. A kegyetlen diktatúra bizal-
matlanságot, gyűlöletet, szenvedést és 
sok fájdalmat hagyott maga után öröksé-
gül. A helyi egyházak felismerték, hogy 
szükség van a megbocsátás üzenetének 
hirdetésére, mert sok keresztyén küzd 

azzal, hogy megbocsásson az ellene el-
követett sérelmekért, és hogy megvallják 
azt, amit ők követtek el mások ellen. A 
helyi bibliatársulat ezért egy különleges 
drámajátékot szervezett több mint száz 
színész, zenész, táncos és lelkész bevoná-
sával. A mű alapjául az Apostolok Cse-
lekedeteiben olvasható események szol-
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lük hárman siketek, tehát maguk is első 
kézből tudják ellenőrizni a munka ered-
ményességét és érthetőségét. A spanyol 
jelnyelvi Biblia anyagában nagy szerepet 
szánnak az animált jelelőknek, vagyis 
nem élő személyek mesélik el jelnyelven 
a történetet, hanem egy számítógépes 
program által készített virtuális narrátor.  

•
Tudta? Nagyjából 1 millió siket él Spa-
nyolországban, és minden évben kétezer 
csecsemő születik valamilyen fokú hallá-
si rendellenességgel. 

A világon élő siketeknek csak 2%-át 
érte el eddig az evangélium olyan for-
mában (jelnyelvi, írott), amelyen azt 
meg érthetnék. 

A siketen születetteknek komoly ne-
hézséget jelent az írott szöveg megértése, 
és olyan számukra, mintha egy idegen 
nyelvet kellene megtanulniuk. 

A világon mintegy 400 jelnyelv léte-
zik, de ezek 90%-án semmilyen bibliai 
szöveg nem áll rendelkezésre. Egyedül 
az amerikai jelnyelven készült el a teljes 
Újszövetség.

gálnak, István vértanú megkövezésétől 
kezdve Saul (a későbbi Pál apostol) egy-
házüldözésén át egészen addig, amíg az 
üldözött keresztyének be nem fogadják 
a megtérő Pál apostolt. A hagyományos 
kambodzsai zenei- és táncstílusok, kosz-
tümök felhasználása, valamint az ország 
múltjára tett utalások a megbocsátásnak 
ezt az üzenetét különösen erőteljessé és 
aktuálissá teszik. A megindító darab so-
rán a nézők közül sokan könnyeikre fa-
kadtak. A nagy érdeklődést jól mutatja 
az első előadásra teljesen megtelt 3000 
ülőhelyes színházterem.

Spanyolország • A Spanyol Bibliatársulat 
2003-ban kezdett hozzá a jelnyelvi biblia-
fordítás elkészítéséhez. Jézus születéstör-
ténetét készítették el először, ezt 2007-ben 
spanyol, majd 2008-ban katalán nyelven 
is közzétették a Youtube-on, illetve a www.
biblialselsc.org oldalon. Időközben kiegé-
szült a teljes Márk evangéliumával, illetve 
válogatott ószövetségi történetekkel, mint 
Dávid és Góliát vagy Illés története. A jel-
nyelvi munkacsoport négy főből áll, közü-

lük hárman siketek, tehát maguk is első 


