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Új kiadványaink


Hármas fonál –  
Bibliai szöveg- 
válogatás  
a házasságról 
szerkesztette: 
Pecsuk Ottó és  
Kiss B. Zsuzsanna

A Biblia történetei, 
tanításai és költői 

vallomásai, örökérvényű gondolatai év-
századok óta mutatnak utat, és segítenek 
eligazodni az élet nagy kérdéseiben. 

ez a kis könyv az Ó- és az Újszövetség 
szövegeiből ad tematikusan rendezett, 
átfogó válogatást a házastársi kapcsolat 
fontos területeiről: megismerkedés és 
elköteleződés; a házasság alappillérei; 
Isten ajándékai: a szerelem és a szexua-
litás; munka és család; feszültségek, vi-
szályok és kommunikáció; szeretteink 
megtérése; nehézségek, veszteségek, 
szenvedés.

Ajánljuk házasságra készülőknek, há-
zasságban élőknek, és mindazoknak, akik 
szeretnének biztos kapaszkodóra lelni az 
emberi kapcsolatok útvesztőiben.

Ára: 800 ft

Marijke ten Cate:  
Nagy családi gyerekbiblia 
fordította: szabó T. Anna

ez a könyv minden korosztály számá-
ra tartogat valami értéket. A legkisebb 
gyermekek ezáltal ismerkedhetnek meg 
először a Biblia örök történeteivel, tanul-
hatják meg azokat az emberi helyzeteket 

és döntéseket, amelyekkel a zsidó nép 
ősatyái és nagy emberei, majd később 
Jézus és az apostolok is szembesültek. 

A felnőttek pedig, akik felolvasnak 
ebből a könyvből, egy kicsit visszatérhet-
nek időben ahhoz a gyermeki önmaguk-
hoz, aki még elragadtatással, fenntartá-
sok nélkül tudott csodálni egy-egy szép 
rajzot vagy illusztrációt. 

A könyvet Marijke ten cate holland il-
lusztrátor rajzai is kiemelik a számtalan 
hasonló műfajú gyermekkönyv közül. A 
képekről elmondható, hogy önmaguk-
ban is megálló, szemet gyönyörködtető 
tablói a Biblia világának. 

szabó t. Anna pontos, mégis egysze-
rű, letisztult és a legkisebbek számára 
is könnyen érthető prózája igyekszik 
visszaadni a bibliai történetek lényegét, 
alapkonfliktusait és értékeit, anélkül, 
hogy elveszne a részletekben. (részlet az 
Előszóból)

Ára: 5500 ft

A kiadványok megrendelhetők:  
www.kalvinkiado.hu
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 Köszöntés az olvasónak


Az úr bölcsességgel vetette meg a föld alapját, 
értelemmel erősítette meg az eget. Az ő tudása 
által váltak ketté a mélységes vizek, és harmatoz-
nak a magas fellegek. fiam, ne téveszd ezt szem 
elől, vigyázz arra, hogy okos és megfontolt légy! 
Ez élteti lelkedet, és ékesíti nyakadat. Utadon 
biztonságban jársz, és lábadat nem ütöd meg.” 
(Péld 3,19–23)

Várunk
Az adventben Jézus Krisztusra várunk, 
aki alapja, értelme és szabadítója az éle-
tünknek. Őbenne szilárd alapja van az 
életünknek. Még a vasbeton alapokat is 
megingathatja egy földrengés, ez az alap 
azonban emberen túli, Istentől való „kő-
szikla alap”. Isten a fiában, Jézus Krisz-
tusban megmutatta, hogy ő életünk 
fundamentuma, hiszen minden őbenne, 
őáltala és őrá nézve teremtetett (Jn 1,3). 

Értelem
Őbenne életünknek a legnehezebb hely-
zetekben is értelme van. Isten rendben 
teremtette ezt a világot, görög kifejezés-
sel „logikusan” (Igéje, logosza által). Idő-
közben ez a rend szétesett: ezt nevezzük 
bűnnek, amely miatt sokat szenvedünk. 
A megváltásban Isten az elveszett ren-
det adja vissza nekünk. Mint amikor egy 
örvénylő folyó fölött a hídon állunk, és 
nem kell belevesznünk a mélységbe. Is-
ten a mélységes vizek fölé hidat épített 
Jézus Krisztusban.

Emlékezünk
Az ige figyelmeztet, hogy „ne tévesszük 
ezt szem elől”, vagyis mindig emlékez-
zünk erre. Isten népe is azért gyűlik 
egybe rendszeresen, hogy megerősöd-

jön, emlékezzen, 
és ezt adja to-
vább másoknak. 
A mi feladatunk 
továbbadni ezt 
g yer mekeink-
nek és unoká-
inknak. európa 
az üzenetet elfe-
lejtette, és nem adta tovább: ebből fakad 
minden bajunk! 

Áldások
Krisztusban megtapasztaljuk az élet 
teljességét, a körülményektől független 
„mégis örömöt” (gyökössy endre). Krisz-
tus jelenléte megvidámít, éltet, bátor szí-
vet ad. ez az öröm látszódik is rajtunk, 
mint a nyakék a szép női nyakon. hiteles 
keresztyénségről, keresztyén esztétikáról 
van szó, mert nem csak az szép, amit a 
társadalom és tömegkommunikációs 
eszközök annak tartanak: a hit is szép-
pé tesz. Krisztussal járva úton vagyunk, 
nem tévelygünk (Mk 12,24). hogy el ne 
bízzuk magunkat, itt még „tükör által 
homályos a látásunk” (1Kor 13,12), de a 
következő lépést mindig megmutatja ne-
künk az Úr, hiszen igéje élet-ösvényünk 
világossága (zsolt 119,105). egy nem látó 
lelkésztestvérem a közös szolgálatoknál 
mindig azt kéri tőlem: hadd fogjam meg 
a könyököd, így biztosan tudom, jó az 
irány. így kell nekünk is megragadni Is-
ten könyökét, az ő igéjére figyelve.

 steinbach József
ref. püspök, a MBTA ügyvezető elnöke
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Menekültek Budapesten


A Közel-Keleten folyó polgárháborúk 
eredményeként 2015 nyarán és kora 
őszén soha nem látott menekülthullám 
érte el az európai unió országait. Au-
gusztus-szeptember környékén több ezer 
menekült, fiatalok, idősebbek és kisgyer-
mekekkel útnak indult családok válasz-
tották a magyar-szerb határt átjáróként 
Németország és a skandináv országok 
felé. Mielőtt lezárták volna előttük a ma-
gyar határokat, a nagyobb pályaudvarok 

környékén sokan találkozhattunk ezzel 
a számunkra eddig ismeretlen ember-
tömeggel. A Magyar Bibliatársulat sa-
ját lehetőségeihez képest szeretett volna 
hozzájárulni az átmenetileg Budapesten 
rekedt menekültek életkörülményeinek 
javításához, és megfelelni a Biblia ven-
dégszeretettel kapcsolatos parancsainak: 
önkénteseink segítségével tisztasági cso-
magokat, és menekülteknek készített an-
gol, francia, arab és farszi nyelvű bibliai 
szövegválogatásokat osztottunk a pálya-
udvarokon. Az alábbiakban Marosi Nagy 
Lajos, a MBtA baptista kurátorának gon-
dolatait olvashatjuk és fotóit láthatjuk:

„gyermekkorom óta ismerek egy éne-

ket, amely egy bibliai jelenetet idéz fel a 
Közel-Kelet egykori országából, Paleszti-
nából. Arról szól ez az ének, hogy embe-
rek sokasága várt valakit, aki számukra 
jobb életet, gyógyulást, szabadulást ad-
hatott. ez a régen énekelt ének zsongott 
bennem, amikor autóbuszunk befutott 
a Baross térre. A Keleti pályaudvar előtt 
bevándorlók/menekültek százai zsúfolód-
tak össze. érezhetően feszült volt a han-
gulat. A téren százával álltak a rendőrök. 

A Keleti pályaudvar aluljárójában, az 
ún. „tranzitzónaként” kijelölt területen 
szírek és afgánok, afrikai menekültek 
fekszenek pokrócokon, alkalmi sátrak-
ban, jó néhányan csak a puszta köveze-
ten. Idősek és gyerekek, teljes családok 
egyaránt vannak köztük.  

Miközben aktívan használom a fény-
képezőgépemet, hogy ezt az eddig soha 
nem látott életképet megörökítsem, egy-
re csak azt latolgatom magamban, mi-
ként kell fogadnom nekem, keresztyén 
embernek ezt a helyzetet. s amíg ezen 
gondolkodom, előttem játszódnak az ese-
mények. 

egy muzulmán édesanya a hideg csap-
vízben mossa meg alig négy év körüli 
kislányának a haját, majd ásványvizes 
palackból öblíti le a sampontól habzó kis 
fejet. egy másik afganisztáni férfi lábat 
mos az ideiglenesen kialakított alkalmi 
kút egyre harsogó vízfolyásában. Megint 
mások petpalackjaikat töltik ivóvízzel. 
Nagy a tumultus a kút körül. 

sok a szemét és enyhe bűz terjeng az 
egész területen. Amíg a pályaudvar főbe-
járatánál hangos szónokok harsognak, 
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táblákat emelve, öklüket rázva, addig 
lent egy kétéves forma gyermek majszol 
egy szelet csokoládét, mellette egy még 
kisebb, kis játékautót tologat önfeledten. 
előkerült a labda, csoportosan játszanak 
a migráns fiatalok. Majd egy kis csopor-
tosulásra leszek figyelmes. egy sárgaru-
hás pesti lány arcfestéssel szórakoztatja a 
kis arabokat. Kérdezem is tőle, talán va-
lamelyik szervezet munkása? „Nem, csak 
úgy lejöttem, örömet szerezni a gyerekek-
nek”.  

Nagy rohangálásra leszek figyelme-
sebb, odébb egy idősebb szőke hajú asz-
szony csokoládét osztogat a gyerekeknek, 
húszan-harmincan is körbefogják. Alig 
áll meg a lábán a lökdösődéstől. Minden-
ki kapni szeretne belőle.  távolabb egy 
nagy, kék ikeás szatyorból körte és szilva 
kerül elő, egy fiatal civil osztogatja. Mire 
oda érek, már csak az üres szatyrot fény-
képezhetem. odébb egy kis fekete arab 
kislány észrevette, hogy fényképezek, 
megáll és bájosan mosolyog. Az egyik af-
gán sátorban idősebb asszony tekint rám 
kérően. szeméből inkább békesség sugár-
zik, mint gyűlölet. érző emberek ők is – 
fedezem fel az amúgy is tudhatót. 

fent komolyan zajlik a tüntetés, rend-
őri hangszórókon megy a tájékoztatás: 

nem mehettek 
Németországba. 
ezt írják elő az 
uniós szabályok. 
táblák emel-
kednek a  ma-
gasba, az egyi-
ken ez áll: „Le-
maradtam a 
csa ládomtól”, 
egy másik szír 
arab nem értve 
a helyzetet vasúti jegyét lobogtatja és 
skandálja a tömeggel: „germany, ger-
many…” 

több mint egy órát töltöttem a tömeg-
ben, számos felvételt készítettem és szá-
mos tapasztalattal gazdagodtam.  Áttörve 
magamat a rendőrkordonon ismét buszra 
szállok, indulok hazafelé. fejemben száz 
meg száz gondolat. ez a modernkori nép-
csődület ugyanazt akarja, mint a Jézus 
korában összegyűlt tömeg. gyógyulást, 
békességet, menedéket, jobb életet. Ők 
sajnos nem Jézustól, hanem európától 
várják a csodát. ennek érdekében mene-
külnek a kegyetlen háború elől. Persze 
sokfélék ők is, mint bármely alkalmi so-
kaság.

 A probléma megoldása a politikusoké, 
az enyém, hogy keresztyén emberként 
tekintsek a felebarátaimra, legyenek 
azok szírek, afgánok, afrikaiak, és ha 
kell, tegyek is értük valamit. erről szól 
Krisztus tanítása. Ma esti imádságom 
csakis ez lehet: „segíts, uram, jól for-
málni a gondolataimat, miközben arra 
kérlek, európa megoldhatatlannak tűnő 
problémáját te oldd meg, és ha kell, hát 
használj minket is.”

Marosi Nagy Lajos  
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hogyan olvassuk a Bibliát?
„A Bibliaolvasás gyakorlata ma” címmel 
rendezett konferenciát 2015. október 
23-án a Magyar Bibliatársulat, a Kre 
hittudományi Karának vallástörténeti 
és Bibliai teológiai tanszéke, valamint 
a Kre hermeneutikai Kutatóközpontja.

elsőként a zsidóság bibliaolvasási gya-
korlata címmel Bíró tamás nyelvész, 
hebraista tartott előadást. ebben két 
meglepő, és ellentétesnek ható állítás-
ról beszélt: „a Könyv népe nem olvassa 
az írást” illetve „a tóra tanítása a zsidók 
vallási életének központjában helyezke-
dik el”. 

Az előadó így magyarázta a két állítás 
kapcsolatát: „A liturgiai, az intellektuá-
lis és az emocionális megközelítés egysé-
ge adja meg azt a paradoxont, mely által 
a zsidóság ugyan egyénileg nem olvassa 
a szent szövegeket, mégis annak szelle-
misége és tanítása egzisztenciális alapját 
képezi az életének”.
Az ortodox kereszténység szentíráshoz 
való viszonyáról Parlagi gáspár, a Kre 
doktorandusza beszélt. Kiemelte, hogy a 

keleti ortodoxia számára az írás mint a 
hit elsődleges forrása, mind teológiailag, 
mind liturgiailag döntő fontossággal bír. 
Az ortodox liturgia komplex felépítésű, 
így „az intellektuson kívül az érzelmek-
nek is tág teret ad, és az ember teljes sze-
mélyiségét bevonja a szertartásba.” 

„Míg régebben a római katolikus litur-
giában a szentírás szerepe a hagyomány-
nyal szemben nem volt olyan hangsúlyos, 
a II. vatikáni zsinat ebben nagy változást 
hozott, hiszen a szentírás szövegének 
és olvasásának fontosságát hangsúlyoz-
ta” – fogalmazott a római katolikus pap 
Káposztássy Béla. „A zsinat tette lehe-
tővé azt a teológiai megközelítést, mely 
szerint az ige asztala (a Biblia) és Krisztus 
testének asztala (az eucharisztia) egymás 
mellé kerülhessen. Korábban az oltári 
szentségben való jelenlétet hangsúlyoz-
tuk, újabban fontosnak tartjuk, hogy Is-
ten jelen van igéjében is, így közvetlenül, 
a Biblia szövegén keresztül is megtapasz-
talható a hívek számára.”

ezután került sor a konferencia külföl-
di előadójának, richard s. Briggsnek az 
előadására. Az angliai durham-i egye-
tem (cranner hall, st John’s college) 
ószövetséges professzora előadásában 
kiemelte, hogy „nem kis kihívás megál-
lapítani, hogy a szentírás sokféle embe-
ri hangja miként válik isteni beszéddé”. 
előadásában beszélt a Biblia „szó szerin-
ti” jelentéséről, amelyen belül szerinte 
különbséget kell tennünk a „tényszerű 
szó szerinti” és az „irodalmi szó szerinti” 
jelentések között. Az utóbbi felfogás fi-

Bibliaolvasás konferencia
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gyelembe veszi a bibliai elbeszélés erede-
ti műfaját is, és hagyja, hogy a szövegben 
rejlő, az olvasót is átalakító erő érvényre 
jusson.

A konferencián fabiny tibor mutatta 
be Briggs professzornak a hermeneuti-
kai Kutatóközpont Alapítvány gondozá-
sában megjelent kötetét, amelynek címe 
„A bölcs bibliaolvasás”. „A könyv célja, 
hogy a Biblia olvasásának kulcskérdéseit 
árnyalt, konstruktív és érthető módon 
tárgyalja anélkül, hogy ezzel a legfon-
tosabb teológiai problémákat leegysze-
rűsítené” - fogalmazott az evangélikus 
teológus.

A konferencia további részében az 
evangélikusok, a reformátusok, majd 
több kisebb protestáns egyház vagy egy-
házi szervezet bibliaolvasó vezérfonalát 
ismerhették meg a jelenlévők. Kendeh 
K. Péter evangélikus lelkész az evangé-
likus Útmutató történetéről beszélt: „A 
herrnhuti testvérgyülekezetben kezdet-
ben minden napra bibliai jelszavakat 
választottak, majd nyomtatott formába 
szerkesztették a napi igéket, így az Útmu-
tató 1731-ben látott először napvilágot”. 
A Luther Kiadó igazgatója kitért arra is, 
hogy a 2015-ben 58 nyelven megjelent 
Útmutató Németországban egymillió, 
hazánkban 30-32 ezer példányban pél-
dányban kerül a családokhoz, ezen kívül 
online változatban is elérhető.

A református Bibliaolvasó kalauz hát-
teréről két előadás hangzott el a konfe-
rencián. Pap ferenc, a Kre egyetemi 
docense elmondta, hogy Kálvin prédi-
kációs gyakorlatáról keveset tudunk, de 
a fennmaradt írásokból kiderül, hogy 
alapvetően a folytonos bibliaolvasás és 

az azon alapuló igehirdetői gyakorlat 
híve volt. „Mai bibliaolvasásunk sokszor 
atomizált, kontextusból kiragadott ige-
részeken alapul, mely könnyen félreér-
tésekhez vezethet” – fogalmazott Pecsuk 
ottó, a Bibliaolvasó kalauz szerkesztője. 
ezzel szemben a folyamatos bibliaolva-
sás egy pozitív példájaként említette a 
Magyar Bibliatársulat vezetője a kon-
ferencia előtti napon, a Kre-n szer-
vezett 24 órás Újszövetség olvasást. „A 
református egyházban a Bibliaolvasó 
kalauz immáron 77 éve segíti a híveket 
a szentírás tanulmányozásában. először 
1938-ban jelent meg, Karácsony sándor 
szerkesztésében. A háború után egy ide-
ig a politikai rendszer tiltása ellenére 
szamizdat kiadásokban jelent meg, majd 
1957-ben a Konventi Iroda sajtóosztályá-
ra került a szerkesztése és a kiadása. Az 
1960-as évektől negyven éven át Nagy 
tibor szerkesztésében szolgálta a refor-
mátus egyház bibliaolvasási gyakorlatát.

A konferencia résztvevői megismer-
kedhettek még a metodisták, a baptis-
ták, az adventisták és a szentírás szövet-
ség bibliaolvasó vezérfonalával, valamint 
a Mai Ige című kiadvánnyal.

forrás: galambos Ádám, evangelikus.hu
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2014-ben döntött a Magyar Bibliatársu-
lat és a Magyarországi egyházak Öku-
menikus tanácsa arról, hogy a Magyar-
országi Baptista egyház kezdeménye-
zésére megindulhatnak egy új jelnyelvi 
bibliafordítás munkálatai. 

előző hírlevelünkben beszámoltunk 
arról, milyen érvek szólnak amellett, 
hogy a siketek is a saját anyanyelvükön, 
a magyar jelnyelven olvashassák a Bibli-
át, vagy legalább annak részleteit. 

sokakban felmerül a kérdés, miért 
nem elég a siketek számára az írott 
szöveg olvasása. sajnos a született si-
ketek az olvasott szöveg megértésében 
is jelentős hátránnyal indulnak életük 
során, hiszen az olvasás tanulása a kis-
gyermekeknél is a hangos felolvasással, 
az olvasottak hangos kiejtésével és így 
megértésével kezdődik. ez a fázis a siket 
gyermekeknél nem történhet meg, ezért 
az összetettebb írott szöveg olvasása és 
megértése komoly nehézségek elé ál-
lítja őket. természetes kommunikációs 
csatornájuk, „anyanyelvük” a jelnyelv, 
és ezen kell megpróbálnunk érthetővé 
tenni számukra is Isten igéjét. Igazi for-
dítási feladat ez, nagyon sok nehézség-

gel, hiszen a magyarországi jelnyelv is a 
fejlődés fázisában van, sokszor komoly 
kihívást jelent a jelnyelvi fordítócsoport 
számára egy-egy összetettebb kép, me-
tafora lefordítása. 

A legfontosabb munkafázis, a szöveg-
könyv és az alkalmazandó jelek rögzíté-
se már megtörtént Márk evangéliuma 
szövegében, a vizuális munkák 2016 kö-
zepére fognak befejeződni. hordozzuk 
imádságban a református, evangélikus 
és baptista fordító munkatársak közös 
erőfeszítéseit. Aki anyagiakkal is támo-
gatni szeretné a munkát, támogatását 
„jelnyelvi bibliafordítás” megjelöléssel 
juttassa el a Magyar Bibliatársulat szám-
lájára (11714006-20267306).

Jelnyelvi bibliafordítás


érdekes problémája a jelnyelvi fordítás-
nak, amikor Jézus a Mk 8,15-ben figyel-
mezteti a tanítványokat, hogy "...óvakod-
jatok a farizeusok kovászától és heródes 
kovászától." A siket jelnyelvben nincs kül-
ön jel a "kovászra". Létezik az élesztő jele, 
de ilyen átvitt, metaforikus értelemben 
nehéz jelekkel visszaadni, hogy itt Jézus a 
farizeusok és heródes ártalmas hatásától, 
befolyásától óvja a tanítványokat. A fordí-
tási nehézséget csak fokozza, hogy a továb-
biakban a tanítványok is félreértik Jézus 
szavait, és valódi kenyérre gondolnak.
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2015-ben második alkalommal hirdet-
tünk meg bibliaismereti versenyt a kö-
zépiskolások számára. ezúttal október 
és november hónapban minden héten 
három kategóriában adtunk meg egy-
egy feladványt: egy bibliai történet és 
egy bibliai könyv címét, valamint egy 
bibliai szereplő nevét. A versenyzőknek 
az volt a feladata, hogy a megadott tör-

ténet, könyv és személy legjellemzőbb 
tulajdonságait, a vele kapcsolatos tud-
nivalókat egy mindössze hat szóból álló 
mondatban foglalják össze.

ernest hemingway–ről, a tömör, szi-
kár prózaírás mesteréről ismeretes az 
anekdota, mely szerint fogadást kötött, 
hogy akár hat szóban is el tud monda-
ni egy drámai történetet. így született 
meg papírszalvétára vetve a „for sale: 
baby shoes. Never worn”, azaz „Kisba-
ba cipő eladó. Még nem hordták” al-
kotás. 

természetesen mi nem ilyen drámai 
hangvételű megfejtéseket vártunk a fi-
ataloktól: fő elvárásunk a kreativitás, a 
tömörség, a szemléletesség, és – lehető-
ség szerint – a humor.

A verseny lezajlott, 2015. november 
29-én, advent első vasárnapjának esté-
jén adtuk át a nyerteseknek a díjakat, 
a Magyar Bibliatársulat kiadványaiból 
összeállított 25, 20 és 15 ezer forint ér-
tékű könyvajándékot. Az alábbiakban 
a legjobb megoldásokból válogattunk 
össze egy csokorra valót. Aki nem tud 
rájönni a hatszavas mondatok alapján, 
hogy mi volt a feladvány, az a 10. oldal 
alján megtalálhatja a megfejtéseket:

1. egyesek szerelme, mások veszte, neve 
eszter. (itt nem nehéz a megfejtés)

2. Megszólított a fán, betért hozzám, 
megtértem.

3. haszontalan galagonya hatalomra 
törekszik, húzódj árnyékába!

4. Két özvegy sorsa szántóföldön for-
dult jóra.

5. Barátom lett, megvédtem, az apám-
tól féltettem.

6. rossz lelkekből lesz a tengeri malac.
7. cetben utaztam, várost mentettem, 

mégis elégedetlenkedtem.
8. A kígyós alma veszélyesebb a kuka-

cosnál.

Bibliaismereti játék
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2015 tavaszán, előző hírlevelünkben 
meghirdetett adománygyűjtő akciónk 
célja a tagegyházaink fenntartásában 
álló, fogyatékos gyermekeket gondo-
zó szeretetotthonok támogatása volt. 
Bibliákkal és gyermekbibliákkal, vala-
mint más bibliatársulati kiadványokkal 
igyekszünk segíteni az otthonokban 
folyó lelki munkát, hitoktatást, áhíta-
tokat. 

felhívásunkra eddig 1200 000 forint 
adomány érkezett támogatóinktól, akik-
nek hálásan köszönjük ezt a segítséget. 

A református szeretetszolgálat segí-
tett abban, hogy felmérjük a református 
szeretetotthonok dolgozóinak és gondo-
zottjainak Biblia-igényét, és a szolgálat 
2015. november 23-i berekfürdői kon-
ferenciáján a mintegy hatszázezer fo-

rint értékű adomány átadásra is került. 
ez alkalommal a következő otthonokat 
tudtuk támogatni: Kiskunhalasi refor-
mátus egyházközség Benjámin Lakó-
otthona, tábita református támogató 
szolgálat, Juhász zsófia református 
szeretetotthon, szivárvány-ház fogyaté-
kosok református otthona, a debrecen-
nagyerdei Imánuel otthon és Iskola, 
Magdaléneum fogyatékosok reformá-
tus Ápoló, gondozó otthona, a hajdú-
böszörményi Kálvin János református 
szociális szolgáltató Központ és a ceglé-
di Molnár Mária református fogyatékos 
Ápoló-gondozó otthon. Az evangélikus 
fenntartású otthonok igényei még felmé-
rés alatt vannak, ha ezekben is sor került  
az adományok átadására, beszámolunk 
róla következő hírlevelünkben. 

Beszámoló korábbi adománygyűjtő akciónkról:
Bibliákat a szeretetotthonokba



Megfejtések a 9. oldalról
1. eszter könyve 2. zákeus 3. Jótám példázata 4. ruth könyve 5. Jónátán 6. A ga-
da rai megszállott meggyógyítása 7. Jónás könyve 8. A bűnbeesés



A Magyar Bibliatársulat Kuratóriuma 
2015. október 20-án tartott ülésén dön-
tést hozott arról, hogy hasonlóan a töb-
bi kétnyelvű Újszövetség-kiadásunkhoz 
(szlovák-magyar, román-magyar, szlo-
vén-magyar), amelyekkel eddig is a ha-
táron túli magyarság életét és az ottani 
egyházak missziói és pasztorációs szol-
gálatát segítettük, tervbe vesszük egy 
ukrán-magyar Újszövetség kiadását is. 
A Kárpátalján élő magyarság lélekszá-
ma és kötődése a magyar nyelvhez, ne-
héz szociális és kisebbségi helyzete ezt 
a lépést már régen megkívánta volna. 
ebben fontos partnerünk lesz az ukrán 
Bibliatársulat, amelynek vezetése 2015. 
november közepén szintén megtárgyal-
ta, és örömmel fogadta a javaslatunkat.

A kiadás költségeinek támogatására 
szeretnénk felkérni adományozóinkat. 
Kérjük, támogassák a kétnyelvű uk-
rán-magyar bibliakiadás megjelenését 
azzal, hogy a hírlevelünkhöz mellékelt 
postai átutalási csekken vagy banki át-

utalással (az alábbi számlaszámra) el-
küldik adományukat a Magyar Biblia-
társulat Alapítvány 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), email 
formájában (info@bibliatarsulat.hu), 
vagy telefonon a (06 1) 209 3033-as 
számon. 

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

Új adománygyűjtő akciónk meghirdetése:
Ukrán-magyar Újszövetség
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Bibliahírek a nagyvilágból


Ausztria • Ausztriában a gyülekeze-
tek országszerte megnyitják kapui-
kat, hogy átmeneti szállást biztosítsa-
nak a menekülteknek. A menekültek 
lelkigondozásához gyakran kérik az 
osztrák Bibliatársulat segítségét is. A 
bibliatársulat elsősorban több nyelven 
elérhető Bibliával és egyéb irodalom-
mal, mint például a válogatott bibliai 
verseket tartalmazó Úton című füzettel 
tud segíteni. 

Az adományokkal kapcsolatban sok 
visszajelzés és köszönet érkezett a me-
nekültektől és a közöttük szolgálóktól 
egyaránt. thomas dopplinger bécsi 
lelkipásztor szerint „Nagyon megindí-
tó látni, ahogy az emberek átveszik a 
könyveket, és elkezdik olvasni”. egy szí-
riai menedékkérő, aki Ausztriában sze-
retne letelepedni, az új Bibliájára nézve 
mondta: „ezt magammal viszem az új 
életemmel együtt.”

Törökország • 
törökország-
ban jelenleg 
több mint 600 
ezer szíriából 
érkezett me-
nekült él, és a 
számuk egyre 
növekszik. Mi-

vel a menekültek többsége muszlim, a 
táborokon kívüli segítségnyújtást egy 
keresztény szervezet mint a bibliatársu-
lat is, csak óvatosan végezhet, mert ezt 
a tevékenységet könnyen hittérítésnek 
minősíthetik az állami szervek, és be-
tilthatják. 
A kormányzati tilalom és a forráshi-
ány ellenére a bibliatársulatnak mégis 
adódott lehetősége a közvetlen segít-
ségnyújtásra. A török Bibliatársulat a 
katolikus egyházzal közös programot 
indított, amely során Mersin kikötővá-
rosában mintegy 100 keresztény csalá-
dot egy éven keresztül ellátnak étellel, 
tüzelőanyaggal és higiéniai termékek-
kel, és biztosítják a gyermekek isko-
láztatását is. emellett a bibliatársulat 
és az egyház lehetőséget kapott arra, 
hogy évente kétszer istentiszteletet is 
tartson számukra. A bibliatársulatnak 
ezen felül lehetősége nyílik arab nyelvű 
szentírás és más keresztyén irodalom 
adományozására is.


