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Új kiadványaink


Pecsuk ottó (szerk.)
Bibliaismereti kézikönyv 

a népszerű Bibliaismereti kézikönyv második, javí-
tott kiadását vehetik kézbe az olvasók, melyet a Biblia 
korát mélyebben megérteni szándékozó olvasóink fi-
gyelmébe ajánlunk.

a kiadvány fontos tartalmi és háttérismereteket 
közöl az egyes bibliai könyvekről, a könyvek szerzői-
ről és azok korabeli olvasóiról, valamint rövid és 
közérthető tartalmi összefoglalással, érdekes iroda-
lom- és kultúrtörténeti információkkal segíti a szö-
vegek jobb megértését. a szerzők a magyar Biblia-
társulat tizenkét protestáns tagegyházának biblikus 
tudósai. 

Nagy méretű revideált új fordítású Biblia konkordanciával

a Biblia szövegéhez készített konkordanciával szeretnénk gyors és hatékony segít-
séget adni azoknak az olvasóknak, akiket a Biblia mélyebb összefüggései érdekel-
nek. a 2014-ben revideált új fordítású Bibliához készített konkordancia ábécésor-
rendben tartalmazza fontosabb, gyakrabban említett szavak, fogalmak jelentősebb 
bibliai előfordulásait.

a jól ismert igeversek mellett a gondolati és tárgyi párhuzamok is jól követhetők 
és visszakereshetők a konkordancia segítségével.

 Hangzó Biblia MP3

megjelent a 2014-ben revideált 
új fordítású Biblia teljes hang-
anyaga mP3 formátumban. a 
hagyományos cd ill. dVd ki-
adások helyett ezúttal kártya 
pendrive adathordozón kapható 
a szentírás hangzó változata.

előadók: Petri Nóra, Kecskés 
Ákos, Kojsza Péter

Hangmester: csonka richárd
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Advent sürgetése

 Köszöntés az olvasónak


Menjetek be kapuin hálaénekkel, udvaraiba dicsérettel! (zsolt 100,4)

Napjaink divatos kegyességi formája a zarándoklat. Ki 
hosszabb (el camino), ki rövidebb hazai utakra vállal-
kozik. Keresi a csendet, önmagát, Istent. elgondolkozik 
sorsán, családjához, munkatársaihoz való viszonyán. 
s aztán hazaérkezve megújult lélekkel, másként kötődik 
Isten hez, emberekhez, élethez s értékekhez.

a 100. zsoltár, amelyből választott igénk szól hoz-
zánk, zarándokének. messze távolból indultak el a vá-
lasztott nép tagjai, hogy Jeruzsálembe érkezve a temp-
lomban hálaáldozatot mutassanak be a teremtőtől el-
fogadott ajándékaiért. a hosszú úton nekik is lehetősé-
gük volt végiggondolni életüket, rendezni a rokonaik-
hoz fűződő kapcsolatukat, s amikor a szent városba 
léptek, hálatelt szívvel mondtak köszönetet Isten sok-
féleképpen megmutatott jóságáért.

Izráel népe évente háromszor ment fel Jeruzsálembe, az aratási hálaadás napján, 
a páskaünnepen, amely az egyiptomi szabadulás örvendetes eseményéhez kapcso-
lódik, és ősszel, a betakarítási ünnepen (2móz 23,14–17).

advent idején talán többen megyünk be a kitáruló templomkapukon napjainkban 
is. Ha nem is távoli vidékről érkezünk, de az ünnepre, advent idején, karácsony meg-
hitt napjaira, a testetöltés csodájára mindnyájunknak fel kell készülni. ahogy az ün-
nep külső kellékeit elkészítjük, az ajándékokat megvásároljuk, úgy kell szívünket-lel-
künket is felkészíteni a legnagyobb ajándék, Jézus urunk érkezésére és fogadására.

Nem elég csak a bevásárlócsarnokokat, áruházakat járni, nem elég csak az ün-
nepi ebéd, vacsora kedvenc ételeinek elkészítése – bár ezek is az ünnep kellékei –, 
fel kell nyitni Bibliánkat, elolvasni az adventi jövendöléseket a messiásról (ézs 
9–11; mik 5,1–4; Jn 4,25) és a mindig új gondolatokat hordozó, örök, szép karácso-
nyi történetet a Lk 2,1–14, vagy mt 1,18–25 igéi alapján. és amint nincs istentiszte-
let dicséretmondás, éneklés nélkül, akként a család adventi készülődése és kará-
csony estéje sem múlhat el Isten dicsérete nélkül, aki a legnagyobb ajándékot, Jé-
zust küldte nekünk mária gyermekében. így szemlélhetjük ebben az ünnepi idő-
szakaszban Isten történelemformáló, ígéreteit valóra váltó szeretetét a mi megvál-
tásunkra és bennünket hálára késztető jóságát.
 D. Szebik Imre

a mBta elnöke
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Hatévente kerül sor a Bibliatársulatok 
Világszövetsége világgyűlésére, amely 
a világszervezet legfőbb döntéshozó fó-
ruma. a 2016 májusában tartott phila-
delphiai világgyűlésen a 147 országból 
érkezett küldöttek igyekeztek a globális 
változások figyelembe vételével irányt 
mutatni és segítséget adni a helyi biblia-
társulatoknak a következő hat év biblia-
missziójához. a globális keresztyénség 
ma számos nehézséggel és lehetőséggel 
néz szembe, és jó volt megtapasztalni, 
hogy még a korábbi gyűlésekhez képest 
is sokkal többször kísérte az előadá-
sokat, vitákat és döntéshozatalt közös 
imádság és igeolvasás. a gyűlés záródo-

kumentumának „ígéreteiből” 
négy a magyar Bibliatársulat 
sajátos helyzetében is kiemel-
ten fontosnak tűnik a 2017-
2021 közötti időszakban:

1. a célközönség szem előtt 
tartása: Igyekeznünk kell azo-
kat is bevonnunk a program-
jaink tervezésébe, akikért dol-
gozunk (különösen is a fiata-

lok és a családok, a diaszpóra közössé-
gek, a menekültek és a fogyatékkal 
élők). 2. azon kell dolgoznunk, hogy 
előmozdítsuk a bibliamisszió hosszú 
távú „fenntarthatóságát”, miközben a 
hagyományos bibliatársulati szolgálat 
alapjai (a hagyományos bibliakiadás és 
terjesztés) egyre inkább megrendülnek. 
3. a digitális technológiát alkalmaz-
nunk kell a bibliatársulati munka min-
den területén. 4. fejlesztenünk kell a 
vezetői képességeket, hangsúlyt helyez-
ve az utánpótlásképzésre és a tehetsé-
gek kibontakoztatására, mind a munka-
társak, mind a kuratóriumi tagok eseté-
ben.

Pecsuk Ottó

A Skót Misszió százhetvenöt éve


A „philadelphiai ígéret” kihívásai


Kerekasztal-beszélgetés a philadephiai világgyűlésen

aki egy skót missziói állomás felállítását 
szorgalmazza a magyar protestánsok tá-
mogatása és a helyi zsidósággal való kap-
csolatépítés céljából. ezzel vette kezdetét 
a budapesti skót misszió története, amely 
– a skót zsidómisszió és a magyar refor-
mátus lelkiség megújulásának kiinduló-

skót misszionáriusok egy Palesztinába 
tartó csoportja kénytelen visszafordulni, 
miután egyikük leesik egy tevéről. Úton 
hazafelé Budapesten kénytelenek hosz-
szabb időt eltölteni egy betegség miatt. 
ekkor ismerkednek meg a protestáns 
vallású mária dorottya főhercegnővel, 
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pontja mellett – a Brit és Külföldi Biblia-
társulattal való kapcsolata révén a ma-
gyarországi bibliamisszióban is szerepet 
vállalt.

az első magyarországra küldött misz-
szionárius, John duncan a Lánchíd épí-
tésén dolgozó skót és angol munkások 
számára gyülekezetet hoz létre, és szo-
ros kapcsolatot alakít ki a helyi zsidó-
sággal. munkája nyomán jött létre a 
misszió első iskolája keresztény és zsidó 
gyerekek számára. duncan tiszteletes 
aktív bibliamissziót is folytatott. 

az osztrák hatóságok az 1848–49-es 
forradalom és szabadságharc leverését 
követően, annak támogatása miatt né-
hány évre kiutasítják a misszionáriuso-
kat az országból. Visszatérésük után az 
egyre növekvő közösség a Hold utcába 
költözött. a misszió Németajkú Leány-
egyháza megalapítja a Bethesda kórhá-
zat, valamint vasárnapi iskolai hálóza-
tok és más belmissziós csoportok meg-
alakulásában segédkeznek szerte az or-
szágban. a Vörösmarty utcai leányisko-
la 1910-es megalapításával a korábbi 
ingatlant kinövő gyülekezet is új helyre 
költözik.

a háborús időkben a misszionáriuso-

kat hazahívják, és az iskola épületét 
több alkalommal is a katonaság veszi 
használatba.  

a misszió ezekben az években számos 
alkalommal nyújtott menedéket ve-
szélyben lévő embereknek, többek kö-
zött egy ideig tildy zoltán miniszterel-
nöknek is. a misszió aktívan részt vesz a 
zsidómentésben, amelynek következté-
ben Jane Heininget, az iskola skót ne-
velőnőjét 1944-ben elhurcolják. a há-
ború után az iskolát államosították. a 
kommunizmus ideje alatt nem szolgál-
hattak skótok magyarországon, a misz-
sziót a fasori református egyházköz-
ség kihelyezett gyülekezetének tekin-
tik. ennek ellenére a rendszerváltásig 
ez volt az egyetlen nyugati alapítású 
misszió a vasfüggöny mögött.

a skót misszió ma nemzetközi gyüle-
kezetként működik, ahol a magyarok 
mellett számos külföldi hallgató, ma-
gyarországon dolgozó külföldi, diplo-
mata, és menekült is lelki otthonra talál. 
a Brit és Külföldi Bibliatársulat mellett a 
skót misszió munkájának is köszönhető, 
hogy 1949-ben létrejött a magyar Biblia-
tanács, majd annak utódjaként a magyar 
Bibliatársulat.

A misszió iskolája Jane Heining
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1938-ban kezdte kiadni 
Karácsony sándor a bib-
liaolvasást segítő vezér-
fonalát, az ún. exodus 
Bibliaolvasó Közösség-
ben. Karácsony sándor 
1952-ben meghalt, és a 
bibliaolvasó vezérfonal 
1957-ben átkerült a Kon-
venti Iroda sajtóosztá-
lyának gondozásába. In-
nen számíthatjuk tehát a 
református Bibliaolvasó 
Kalauz történetét. 

az elmúlt hét évtized-
ben persze az olvasás 
rendszere némileg módo-
sult, de a Karácsony sán-
dor-féle elvek megmarad-
tak: az ige úgy váljék min-
dennapi kenyerünkké, 
hogy közben azt a legke-
vésbé sem befolyásoljuk, 
manipuláljuk a saját gon-
dolatainkkal. Nem mi ke-
resünk alkalmas igéket a 
hangulatunkhoz, a gondjainkhoz, lel-
kivilágunk rezdüléseihez, hanem bele-
állunk egy kötött rendbe, amely a bibli-
ai könyveket nagyjából mechanikus 
sorrendben elénk adja. már Karácsony 
sándor számára is fontos volt, hogy 
mindennap szólaljon meg az Ó- és az 
Újszövetség. az Ószövetség mutassa 
meg, milyenek vagyunk mi emberek a 
magunk nyomorúságában, kisszerűsé-

gében és Isten elleni láza-
dásunkban, majd olvassuk 
el az Újszövetséget is, 
hogy az Jézus Krisztusra 
irányítsa a figyelmünket, 
és ezáltal hálára indítson, 
mindennapi útravalóval 
lásson el bennünket.

mondhatná valaki, 
hogy ehhez a mechanikus 
rendhez miért kell egyál-
talán Bibliaolvasó Kalauz. 
miért nem elég, ha az em-
ber felüti a Bibliát mózes 
első könyvénél, és meg-
szakítás nélkül halad a Je-
lenések könyve végéig? 
sajnos ez lehetetlen, hi-
szen a szentírás kronoló-
giai és tematikus, illetve 
hosszúság szerinti sor-
rendben tartalmazza a 
szent könyveket, és a Ki-
rályok–Krónikák könyvei-
nek, a 12 kisprófétának a 
folyamatos olvasása, vagy 

éppen a négy evangélium egymást is-
métlő történetfonása még a legelszán-
tabb olvasókat is előbb-utóbb eltántorí-
taná a folyamatos olvasástól. a változa-
tosság azonban nem csak „gyönyörköd-
tet”, hanem segít is kitartanunk a bib-
liaolvasásban.

a Bibliaolvasó Kalauz tekintettel 
van az egyházi év menetére, és a nagy 
ünnepekre is: a karácsony és a húsvét 

2017-ben hetvenéves  
a Református Bibliaolvasó Kalauz





7

közeledtével igyekszik a próféták mes-
siási jövendöléseit vagy az evangéliu-
mokat a középpontba állítani. az 
Ószövetséget három- vagy négyéven-
te, míg az Újszövetséget kétévente vé-
gigolvassuk. 

a református Bibliaolvasó Kalauz 
egyik sajátossága a rövid, napi elmélke-
dés, gondolatébresztő magyarázat. az 
1990-es kiadásig minden héten csak 
egy, hosszabb gondolatébresztő magya-
rázatot közölt a Kalauz az ó- vagy az 
újszövetségi olvasmány egy igeszaka-
szából, vagy éppen a vasárnapokra 
megadott ünnepi zsoltárszakaszhoz 
kapcsolódva. az 1991-es kiadástól ez 
megváltozott. 

Nagy tibor, a Kalauz akkori szer-
kesztője ezt írta az 1991-es kiadás elő-
szavában: „sok testvérünk régi óhajtá-
sát kívánjuk teljesíteni, amikor az Úr 
1991. esztendejére magyarázatos biblia-
olvasó vezérfonalat adunk a magyar re-
formátusok kezébe”.  

Bár a Kalauznak sohasem volt szán-
déka, hogy igehirdetési vezérfonalként 
is szolgáljon, sok református lelkipász-
tor vasárnapon-
ként a Bibliaol-
vasó Kalauzból 
választ textust, 
nyilván abból a 
megfontolásból, 
hogy így leg-
alább a rendsze-
res bibliaolvasó 

hívek számára ismert témát dolgoz 
majd fel igehirdetésében. a reformá-
tus Bibliaolvasó Kalauz jelenleg kö-
rülbelül 50 ezer példányban jelenik 
meg. Nincs pontos adatunk arról, 
hogy mennyien olvassák így a Bibliát, 
hiszen sokszor családonként használ-
nak egyet, sokszor pedig a gyülekezet 
diakóniai munkájának keretein belül 
nagy mennyiségben ajándékoznak 
Kalauzokat időseknek vagy betegek-
nek is. 

a ha tárontúli református egyháztes-
tekben, például az erdélyi és a ki rály-
hágómelléki egyházkerületben és Kár-
pátalján, illetve részben a felvidéken 
is használják a Bibliaolvasó Kalauzt. 
Van, ahol külön kiadványt készítenek 
azonos bel tar ta lom mal, és van, ahol 
csak a felosztást használják fel. mivel 
valószínűleg a legszélesebb körben ter-
jesztett református kiadványról beszé-
lünk, jó arra gondolni, hogy igazán és 
hatékonyan leginkább Isten igéjének 
szeretete tartja össze a magyar refor-
mátusokat. 

Pecsuk Ottó

Bibliaolvasás 
konferencia a Károli 

Egyetemen.  
Fotó: evangelikus.hu
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Adventista segítség a Hangzó Bibliák osztásában


a vakok és gyengénlátók támogatására 
indított adománygyűjtő akciónk szem-
pontjából is különleges alkalom helyszí-
ne volt a rhéma Konferencia Központ 
(Budapest, 1089 golgota utca 9.), ahol 
a reformációra emlékezve a Hetednapi 
adventista egyház hitéleti konferenciát 
tartott 2016. november 5-én. a konfe-
rencia fő témája a reformáció három 
„sola” gondolatához való kapcsolódás 
volt. a résztvevő fiatalok átgondolták 
és átbeszélték, hogy mit jelentenek ma 
a számukra a „sola fide” (egyedül hit 
által), a „sola gratia” (egyedül kegye-
lemből” és a „solus christus” (egye-
dül Krisztus) lutheri vezéreszmények. 
Luther wittenbergi vártemplomának 
kapuját is elkészítették a szervezők, és 
erre mindenki rászögelhette a maga Is-
tennek fogadott ígéreteit és elkötelező-
déseit a reformáció évére vonatkozóan. 
ez az alkalom adott lehetőséget a több 
hónapon át tartó „bibliai olimpia” or-

szágos döntőjének megrende-
zésére és az eredményhirde-
tésre, amelyben értékes jutal-
makat vehettek át a fiatalok, 
különböző korcsoportokban. 
a döntő témája egyébként 
mózes harmadik könyve volt, 
amit még az elkötelezett bib-
liaolvasók is csak ritkán tekin-
tenek a legizgalmasabb bibliai 
könyvnek. a fiatalok mégis 
örömmel és izgalommal ver-
senyezve birkóztak meg vele.

a délutáni programban végül a ne-
gyedik „sola” is előkerült, hiszen egy 
segélykoncertbe ágyazva az adventista 
szeretetszolgálat rendezésében ado-
mánygyűjtésre is sor került: a magyar 
Bibliatársulat hangzó Biblia osztó prog-
ramját, és ezáltal a vak és gyengénlátó 
emberek közötti hatékonyabb biblia-
missziót támogathatták adományaikkal 
a jelenlévők. az est végén 680 ezer fo-
rint gyűlt össze, amelyet Pecsuk ottó a 
mBta főtitkára vehetett át. ezzel a tá-
mogatással immár 2,2 millió forintra 
nőtt az az összeg, amelyből megaVoice 
lejátszókat adhatunk át a teljes Biblia 
hangzó anyagával azoknak, akik egyéb-
ként nem tudják olvasni Isten igéjét. a 
program ambiciózus végcéljától, hogy 
1500 ilyen eszközt oszthassunk ki (15 
millió forint értékben)  a reformáció 
emlékévében, még messze vagyunk. de 
van még időnk 2017. december 31-ig, és 
gazdag Istenünk van, aki a csodáknak 
is ura.

Munkatársunktól

 A MBTA főtitkára átveszi az adományt.  
Fotó: HN Adventista Egyház
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október 4. és 6. között a Bibliatársu-
latok Világszövetsége (uBs) és a sIL 
Wycliffe bibliafordító szervezet közös 
nemzetközi szakmai workshopot tartott 
a magyar Bibliatársulat székházában, 
litván, román, magyar, amerikai és brit 
vendégek részvételével. magyarország 
mellett Litvániában is készül jelnyelvi 
bibliafordítás a siketek és nagyothallók 

számára. a két projekt nagyon hasonló, 
de míg itthon a fordítás már a megje-
lenéshez közelít, Litvániában még javá-
ban folyik a munka.

az összejövetel célja, hogy a jelnyelvi 
fordítás elméletével és gyakorlatával 
kapcsolatos kérdések, és a konkrét igé-
nyekre adott szakmai válaszok mellett a 
két ország munkatársai közötti közössé-
get is erősítse. a visszajelzések alapján a 
műhelymunka igen hasznosnak bizo-
nyult, és a résztvevők jól érezték magu-
kat Budapesten.

Hírlevelünk megjelenésekor márk evan-
géliumának magyar jelnyelvi fordítása 
lényegében már elkészült. az uBs szak-
mai ellenőrzése, valamint a multimédiás, 
kiegészítő anyagokat is tartalmazó inter-
netes kiadás elkészítése van még hátra.

Jelnyelvi műhelymunkának adott otthont  
a bibliatársulat



Beszámoló előző adománygyűjtő akciónkról:
Hangzó Bibliák vakok és gyengénlátók részére


előző hírlevelünkben a vak, gyen gén-
látó és látássérült személyek számára 
eljuttatandó hangzó bibliákhoz kértük 
olvasóink támogatását. Örömmel je-
lentjük, hogy a felhívásunk komoly 
visszhangra talált, és eddig az átlagos-
nál lényegesen több, összesen 2,2 millió 
forint érkezett be erre a célra támogató-
inktól. ebből 680 ezer forintot köszön-
hetünk az adventista szeretetszolgálat-
nak, melyről fentebb részletesebben is 
beszámoltunk.

Hírlevelünk megjelenésekor az első 
kétszáz darab készülék már gazdára ta-

lált: közösségi alkalmakon, vagy gyüle-
kezeti napokon már több alkalommal is 
adtunk át hangzó Bibliákat a résztve-
vőknek. Juttattunk pár darabot a vakok 
számára létrehozott könyvtáraknak is. 
egyénileg is sokan keresnek fel ben-
nünket, emellett a vakok érdekvédelmi 
szervezetei is tudnak a lehetőségről, és 
folyamatosan irányítják hozzánk az ér-
deklődőket. terveink szerint 2017-ben 
is szeretnénk folytatni akciónkat. cé-
lunk, hogy az év végéig 1500 embert 
érjünk el ezekkel a lejátszókkal. 

Köszönjük az adományokat!
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2017-ben lesz ötszázadik évfordulója an-
nak, hogy Luther márton 95 tételével 
kezdetét vette a reformáció, és a szent-
írás, Isten igéje került középpontba. a 
reformáció fontos célkitűzése volt, hogy 
a Bibliát az emberek az anyanyelvükön 
olvashassák. az ekkoriban készült bib-
liafordítások rendszerint óriási hatással 
voltak az adott ország anyanyelvére, és 
ezen keresztül a kultúrájára is.

a Biblia évéhez hasonlóan a reformá-
ció emlékévében is szeretnénk készíteni 
egy tizenkét tablóból álló vándorkiállí-
tást, amely a reformáció és a Biblia kap-
csolatát, valamint az anyanyelvre és kul-
túrára gyakorolt hatását mutatja be. a 
kiállítás a kulturális ismeretanyag mel-
lett hitéleti kérdésekre is felhívja a fi-
gyelmet, így gyülekezeti alkalmak, elő-

Új adománygyűjtő akciónk meghirdetése:
„A Biblia és a reformáció” kiállítás támogatása


adássorozatok vagy evangélizációk hasz-
nos kiegészítője lehet, és nem utolsósor-
ban művelődési központokban, kultúr-
házakban is bemutatható.

Kérjük, támogassa tervünket azzal, 
hogy a hírlevelünkhöz mellékelt postai 
átutalási csekken vagy banki átutalással 
(az alábbi számlaszámra) elküldi ado-
mányát a magyar Bibliatársulat alapít-
vány számára!

azokat, akik már ismerik és adománya-
ikkal korábban is támogatták szolgála-
tunkat, arra kérjük, hogy adják oda hírle-
velünket másoknak is! észrevételeiket, 
kéréseiket várjuk a honlapunkon keresz-
tül (www.bibliatarsulat.hu), email formá-
jában (info@bibliatarsulat.hu), vagy tele-
fonon a (06 1) 209 3033-as számon. 

magyar Bibliatársulat alapítvány
1113 Budapest, Bocskai út 35.
adószámunk: 19700739-2-43
számlaszámunk: 11714006-20267306
www.bibliatarsulat.hu
email: info@bibliatarsulat.hu
telefon: 06 1 209 3033

Luther Márton kiszögezi 95 tételét

A vizsolyi Biblia, 1590.

A MBTA kiállítása a Deák téren 2013-ban



akárhogy csűrjük-csavarjuk: az em-
ber a nyelvében él. amikor valakivel 
beszélünk, szavaink közvetett módon 
arról is tanúskodnak, ami körülvesz 
bennünket: az egész világról, amely-
ben élünk. amikor Isten igéjéhez kö-
zelítünk, akkor azokat a létfontosságú, 
törékeny szálakat érintjük meg, ame-
lyek szövetéből áll össze identitásunk, 
amelyek meghatározzák arcunkat és 
természetünket, egyedi nézőpontunkat, 
és mindannyiunk jövőjét. ma Belgium-
ban, ha háborúban nem is, de a könyv, 
az olvasás krízisében és az útjelzők hiá-
nyában élünk. amikor az egyházakkal, 
iskolákkal, könyvárusítókkal, vagy más 
partnereinkkel beszélünk, azt látjuk, 
hogy az emberek egyre kevesebbet ol-
vasnak, és ezzel együtt paradox módon 
egyre jobban keresik életük értelmét.

2016 tavaszán Belgium megtapasztal-
ta, ahogy a terrorizmus brutális módon 
belép az országba, és ezzel csak fokozó-
dott a tájékozódási pontok hiányának, a 
zavarodottságnak és a bizonytalanság-
nak az érzete. egyre több politikai dön-
tés igyekszik eltörölni a keresztyén hit 
jelenlétét a polgári életből. a Belga Bib-
liatársulat keresi azokat az eszközöket, 

amelyek segítenek élő, konkrét és krea-
tív választ adni az értelmet kereső töme-
geknek. Hogyan szól hozzánk Isten sze-
mélyesen? milyen hatása van életünkre 
az Igének, amely közel jön hozzánk, 
hogy visszaadja az életet, hogy a világba 
vigyen minket, hogy utat nyisson a ki-
teljesedett életre?

milyen eszközei vannak tehát a Belga 
Bibliatársulatnak? Például egy kifeje-
zetten a börtönlelkészek számára ké-
szült Biblia, egy kreatív és költői márk 
evangéliuma, ami kórházlelkészek se-
gítségével készült, vagy olyan, iskolá-
soknak vagy az életüket átértékelni aka-
ró felnőtteknek készült kiadványok, 
amelyek középpontjában a bibliai érté-
kek állnak. ezek mind segítenek az Is-
ten élő igéjén alapuló igazi párbeszéd 
és egymásra figyelés kialakításában. 
Küldetésünket leginkább az alábbi ige-
vers fejezi ki: „Az ő akarata szült minket 
az igazság igéje által” (Jak 1,18). ez az 
Ige, amely az igazság ösvényét követi, 
ami megnyugtat és felszabadít bennün-
ket.

 Vincent Beckers
a Belga Bibliatársulat főtitkára

A Belga Bibliatársulat munkájáról


 A Belga Bibliatársulat székháza

Munkában a Belga Bibliatársulat munkatársai
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Bibliahírek a nagyvilágból


Chile • a chilei Bibliatársulat alkonyati 
fény elnevezésű programja keretében gyü-
lekezeteknek segít abban, hogy az idősko-
rúak közösen tanulmányozzák a Bibliát. 
maria Isabel rojas és carmen Jara mind-
ketten részt vesznek ebben a programban. 
a 80 éves rojas asszony, aki egy bibliata-
nulmányozó csoportot vezet az otthoná-
ban, elmondta, hogy az időseknek gyak-
ran nehéz megérteniük a Bibliát, ha azt 
egyedül olvassák. „Jólesik a Bibliát olvasni. 
szeretek tanulni, és a Biblia sok mindent 
megtanított: különösen azt, hogy megbo-
csássak. sokáig küzdöttem azzal, hogy szív-
ből megbocsássak valakinek, de most már 
tudom, hogy ahhoz, hogy nekem megbo-
csássanak, nekem is meg kell bocsátanom.”

Jara asszony már nagyon várja, hogy 
egy hasonló csoporthoz csatlakozhasson. 
„szívesen olvasnám együtt a Bibliát má-
sokkal. ezáltal megbeszélhetnénk, és job-
ban megérthetnénk” – mondja.

rojas asszony szerint a csoportban 
mindannyian sokat tanulnak. „Jézus arra 
hív bennünket, hogy osszuk meg mások-
kal, amit tanultunk. érzem, hogy szükség 
van arra, hogy az időseket tanítsuk, mert 

ők nagyon egyedül vannak. érzem, hogy 
Isten velünk van az asztalnál.”

Szerbia • a 27 éves miloš Lukic biblia-
fordító tudós, az Ószövetség szakértője, 
és szenvedélyes vágya, hogy Isten igéjét a 
fiatalok közé vigye. 2014 óta dolgozik hit-
oktatóként, és felismerte, hogy a gyerekek 
nagyon érdeklődnek az ószövetségi tör-
ténetek iránt. tapasztalatai jól mutatják, 
hogy milyen fontos a bibliatársulatnak az 
a kezdeményezése, hogy az Ószövetséget a 
mai, beszélt szerb nyelvre fordítsák.

a bibliai történeteket képek és animáci-
ók keretében mutatja be a gyerekeknek, és 
együtt énekli velük a zsoltárokat. „minden 
nap hallom, ahogy a zsoltárverseket is-
métlik, és a folyosón szaladva az urat di-
csérik. Ilyenkor a szívem annyi örömmel 
telik meg, hogy szinte felrobban!”

Kezdetben nagyon meglepte, hogy mi-
lyen fogadtatásra talált az Ószövetség a 
gyerekek között, de az is, amikor kide-
rült, hogy az elődei egyáltalán nem be-
széltek róla. amióta a hitoktatást végzi, a 
gyerekek közül sokan kezdték el egyedül 
is olvasni a Bibliát.


