
Kedves Testvérem!

Ez a füzet néhány szervezetet mutat be, 
akik elkötelezettek Isten Országa építésé-
ben, a krisztusi jó hír továbbadásában, a 
gyülekezetek munkájának támogatásában. 

Az összeállítás terjedelme arra nem nyújt lehetőséget, hogy a 
missziók életét mélyebben megismerjük, arra azonban nagyon 
is alkalmas, hogy tájékozódjunk céljaikról,  áttekintő képet 
kapjunk tevékenységeikről, és egy-egy ponton nagyot dob-
banhasson a szívünk, meglátva azokat a lehetőségeket, mely-
ben gyülekezeti, vagy egyéni szinten velük összedolgozhatunk. 
Mert személyesen ránk is, és a mi gyülekezetünkre is szükség 
van a misszióban: “A teremtett világ sóvárogva várja az Isten 
fiainak megjelenését.” (Róma 8, 19)

Jézus pedig küld bennünket. Ehhez a krisztusi küldetéshez 
alapvetően háromféleképpen tudunk hozzáállni: mi magunk 
megyünk a misszióba, részt vállalunk a misszionáriusok 
kiküldésében vagy pedig engedetlenek vagyunk a krisztusi 
parancsnak.
Jézus utolsó szavai itt a földön ezek voltak: “Erőt kaptok, 
amikor eljön hozzátok a Szentlélek, és tanúim lesztek  
Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt egészen  
a föld végső határáig.” (Ap Csel 1,8) 

Feladatunk van tehát; neked is, nekem is, s ebben, mint  
Krisztus követői, összetartozunk. A kérdés csupán az, hogy  
felismerjük és megragadjuk-e ezt az egységet.  
Bekapcsolódunk-e Krisztus testének vérkeringésébe?  
Leszünk-e “együtt a küldetésben”?

  Horváth István
  a Magyar Evangéliumi Szövetség főtitkára



Magyar Evangéliumi  
Szövetség (Aliansz) 
Budapest, Kálvin tér 7.
aliansz@enternet.hu
www.aliansz.hu
Főtitkár: Horváth István
+36 20 886-11-21

CÉLUNK
- a hívőkben  megerősíteni a Krisztus központúságot, az evangéliumi 
identitást, az egységet
- bátorítani és segíteni Isten Országa építését, az egyházak és a helyi 
gyülekezetek misszióját, támogatni és koordinálni különböző evangéliu-
mi szervezetek munkáját
- kapcsolódási lehetőségeket és platformot biztosítson a bibliai alapú 
társadalomformáló kezdeményezéseknek, 
- hitelesíteni az evangéliumi szervezeteket és mozgalmakat
- képviseletet, hangot biztosítani az evangéliumi keresztényeknek
- kiállni az üldözöttekért, szót emelni a bajbajutottak érdekében
 „Hogy mindnyájan egyek legyenek; a mint te én bennem, Atyám, és én 
te benned, hogy ők is egyek legyenek mi bennünk!” Jn 17,22 

TÖRTÉNETÜNK
Az Evangéliumi Aliansz Jézus imádsága nyomán, a Szent Lélek szerin-
ti szerinti egységet keresve 1846-ban, Londonban alakult meg, ahol 
evangéliumi keresztények találkoztak, 10 ország képviseletében: „Mától, 
valami új kezdődik az egyháztörténelemben: egy olyan szervezet jött 
létre, amely kifejezi a különböző felekezetekhez tartozó krisztushívők 
egységét.”  - írták erről az alkalomról.
Mára az Aliansznak (WEA) 129 ország a tagja (nemzeti alianszok), 100 
nemzetközi missziós társaság is részt vesz a munkájában, így mintegy 
600 millió evangéliumi keresztényt képvisel. Az evangélium hirdetésével 
és megélésével (életszentség, szeretet és igazságosság, Krisztusi egység) 
várjuk és vágyjuk előmozdítani, a Lélek által való megújulást a társa-
dalom minden szintjén (egyéni, családi, közösségi és kulturális), Isten 



dicsőségére és minden ember javára.
A Magyar Evangéliumi Aliansz 1936-ban jött létre, de már 1880-as évek-
től voltak hazánkban felekezetközi imanapok. A kommunizmus évei alatt 
ugyan be volt tiltva, de a hívők ennek ellenére is összejöttek, és sok 
helyen megtartották az évkezdő Aliansz imahetet is - a krisztusi egység 
ügyét nem lehetett a szívekből  kiirtani. A rendszerváltást követően az 
Alianszos lelkület és  mozgalom új lendületet vett, és szervezett, egye-
sületi formában is megjelenhetett.

TEVÉKENYSÉGÜNK
Az imaheten túl, többféle alkalmat rendezünk; havonta jövünk össze  a 
lelkészi imakörön, évente, februárban tartjuk teológiai műhelyünket, 
illetve a Házasság hete találkozóit. Nyári szervezésünk, a BalatonNET 
keretében, több hálózatunk is bemutatkozik, leginkább a szemináriu-
mokon, vagy a missziós kiállításon; ilyen pl. a külmissziós, a sáfársági 
(hogyan gazdálkodjunk az időnkkel, energiánkkal, javainkkal, a Biblia 
szerint), a Válóháló (elváltakkal foglalkozó) hálózatunk.
 

Tagjaink lehetnek hívő egyének, egyházak, gyülekezetek, szerveze-
tek – keressetek minket bátran!

Aliansz
 Teológiai 

Műhely

Balaton NET

AZ EVANGÉLIUMI  
ALIANSZ EGY  

FELEKEZETKÖZI ÉS  

NEMZETKÖZI SZERVEZET,  

AZ EVANGÉLIUMI HÍVŐK  

SZÖVETSÉGE, A KRISZTUSI 

EGYSÉG MEGVALÓSULÁSÁNAK 

EGYIK ESZKÖZE ÉS  
SZORGALMAZÓJA.



Alpha Keresztény 
Ismeretterjesztő 
Alapítvány
info@alpha.org.hu
+36 20 573-2973
skype: alphakia
www.alpha.org.hu

MI IS AZ ALPHA?
Az Alpha egy gyakorlati útikalauz a keresztény hit alapjainak megisme-
réséhez. Elsősorban azok számára készült, akik nem járnak templomba, 
nemrég váltak keresztényekké vagy eltávolodtak a keresztény hittől.
Az Alpha hetenkénti összejövetelek keretében kötetlen étkezést, előa-
dást és kiscsoportos megbeszélést foglal magában; a keresztény hit alap-
jait felölelő 15 előadásból és egy csendes hétvégéből áll, melyekre tíz 
hét alatt kerül sor. Évente két-három alkalommal javasoljuk megtartani 
az Alpha-t, melyet minden alkalommal ünnepi vacsora zár le, amely 
során az Alpha-t elvégzők nyomban meghívhatják barátaikat, ismerősei-
ket a következőre.
Az Alpha rugalmas és gyakorlati modell bármilyen méretű csoport 
számára. Egyszerűen, világosan és fenyegetéstől mentesen mutatja be 
Jézus Krisztus evangéliumát. Az Alpha a helyi közösségekre, gyülekeze-
tekre épülő, hatékony evangelizációra készíti fel és mozgósítja a laikus 
közösségi, gyülekezeti tagokat.

HONNAN INDULT EL? ÉS MI A HELYZET MA?
Az Alpha a Holy Trinity Bromptonból (HTB) – anglikán közösség a londoni 
egyházkerületben – indult el több mint húsz évvel ezelőtt. Ma már a 
világ 169 országában 112 nyelven, minden társadalmi, etnikai és gazda-
sági körben: börtönökben, irodákban, diákok és fiatalok között, vidéken 
és városban, gazdag és szegény közösségekben működik. Az Alpha célja 
úgy bemutatni a keresztény hit alapigazságait, hogy minden jelentősebb 



keresztény felekezet hívei felsorakozzanak mögé. Ma már a legkülön-
bözőbb közösségek, gyülekezetek használják folyamatos evangelizációs 
programként: római katolikus, anglikán, református, baptista, evangé-
likus, episzkopális, metodista, presbiteriánus, pünkösdi, Üdvhadsereg, 
szabad egyházak, házi csoportok. Növekedésnek indult az ortodox 
egyházban is: Oroszországban, Görögországban és Észak-Afrikában. 
Világszerte több mint 55.000 kurzus működik, és több mint 24 millióan 
végezték már el.

LÁTÁSUNK: a nemzetek evangelizálása és a társadalmak átformálása
• Közösségek, gyülekezetek ezrei használják az Alpha-t folyamatos 

evangelizációs programként,
• Évente százezrek térnek meg Krisztushoz általa,
• Templomba egyébként nem járókhoz jut el így az evangélium,
• A helyi közösségek, gyülekezetek tagjai bekapcsolódnak a szolgá-

latba és érett keresztényekké válnak,
• Sok száz új gyülekezetet plántálnak 

ezzel a módszerrel,
• Az Alpha összehozza a különböző fele-

kezetekhez tartozó helyi közösségeket, 
gyülekezeteket, így helyi szinten előse-
gíti a hatékonyabb társadalmi fellépést,

• Az Alphát sikeresen alkalmazó közössé-
gek, gyülekezetek az ébredés motorja-
ivá válnak,

• Növekszik Isten Országa, dicsőséget 
szerezve ezzel Istennek.



Apológia  
Kutatóközpont
www.apologia.hu 
facebook.com/Apologia.hu
info@apologia.hu

CÉLJAINK
Napjaink vallási irányzatainak egyre színesebb és állandóan változó 
palettáján az átlagos kereső, hívő, teológus vagy lelkész számára igen 
nehéz a tájékozódás. Ráadásul egyre több kihívás éri a keresztény hitet, 
és ezek többsége megfelelő válasz nélkül marad. Ezért az Apológia 
Alapítvány – külföldi példákat követve – egy olyan Kutatóközpont támo-
gatására jött létre, amely hitvédelemre szakosodott teológiai ismeret-
terjesztést végez. A szolgálat nevét adó apológia szó bibliai kifejezés, 
jelentése védőbeszéd, a hit védelme. A közhasznú minősítésű Alapít-
ványt 2000-ben alapította a MEKDSZ és a Harmat Kiadó. 

HOZZÁÁLLÁSUNK
Kutatóközpontunk tárgyilagosságra törekszik, az ismeretterjesztéssel a 
valóban szabad és tudatos lelkiismereti-világnézeti döntéshez nyújt se-
gítséget. A hitvédelemben végső mércének a Szentírásnak az egyetemes 
keresztény hitvallásokkal egyező tanítását tekinti. 

TEVÉKENYSÉGÜNK
KUTATÁS: Témák: nem keresztény vallások, szekták és szélsőséges 
hitéleti jelenségek. Módszer: saját kiadványaik feldolgozása jelenlegi és 
volt tagokkal, vezetőkkel való konzultáció; a nemzetközi szakirodalom 
alkalmazása a hazai viszonyokra.
OKTATÁS: Letölthető cikkek és előadások a weboldalon, könyvek (pl. Más 
Jézus, más lélek, más evangélium, Harmat, 2011). Bibliai és hitvédelmi 
témájú leporellók hitoktatói segédanyagként. Féléves, intenzív apolog-
etika tanfolyamok (szeptembertől). Meghívásra előadások, kurzusok a 
helyi gyülekezetekben, ifjúsági- vagy lelkészkonferenciákon.



TANÁCSADÁS: Lelki útmutatás vallási keresőknek, vallási közösségekben 
lelkileg sérülteknek és hozzátartozóiknak. Konzultáció szakdolgozathoz 
diákoknak, információ lelkészeknek, pedagógusoknak, pszichológusok-
nak, újságíróknak.

SZAKMAI KÖZÖSSÉG
A Kutatóközpont igazgatója, és jelenleg egyetlen főállású munkatársa 
dr. Szalai András teológus és vallástudós. A jövőben remélhetőleg bővül 
a csapat, mert szükség lenne még kutatókra és előadókra. A Kutatóköz-
pont a nemzetközi hálózat támogatásának és hazai magánszemélyek 
adományainak köszönhetően egyedülálló színvonalú, 3000 kötetes 
szakkönyvtárral rendelkezik. A Kutatóközpont a szakmai minőség érdeké-
ben több nemzetközi és hazai vallástudományi és teológiai intézmény 
szakértőjével is konzultációs kapcsolatban áll.

NEMZETKÖZI HÁLÓZATUNK
Az Apológia Kutatóközpont 1998 óta a kaliforniai székhelyű The Centers 
For Apologetics Research (www.thecenters.org) felekezetközi hitvédelmi 
kutató- és oktató központok nemzetközi hálózatának a része. 

ÖN IS RÉSZE LEHET MINDENNEK!
1993 óta a többszáz előadás és tanácsadói beszélgetés, a több mint 100 
cikk, 4 könyv, 13 leporelló és 5 traktátus nem valósulhatott volna meg az 
Alapítvány rendszeres anyagi támogatói nélkül, akikben munkatársainkat 
tiszteljük.



WOL Élet Szava  
Magyarország Alapítvány 
2252 Tóalmás, Kókai u. 2.
+36 29 700-8000
www.eletszava.org
eletszava@eletszava.org 

CÉLUNK ÉS LÁTÁSUNK
A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány szolgálata 1989-ben kezdő-
dött a tóalmási Andrássy-birtok területén. Az évek során volt sok kihívás, 
de célunk nem változott: a magyar és közép-európai fiatalok biblikus 
módszerekkel, kiválóan, lelkesen, becsületesen és szolgáló szívvel történő 
evangélizálása és tanítvánnyá nevelése, hogy így építsük és erősítsük 
Jézus Krisztus egyházát. Életmódunk és az emberek felé végzett szolgála-
tunk Istenbe és az Ő Igéjébe vetett hitünkből ered.
Az elmúlt 25 évben magyar fiatalok ezrei hallották az evangéliumot a WOL 
Élet Szava szolgálatain keresztül, és sokan jutottak Jézus Krisztus üdvözítő 
ismeretére és növekedtek a Benne való hitben. Szolgálatunk egyik része 
nyári táborok szervezése. A gyönyörű kastélypark területén nyaranta 
csaknem 1000 fiatal vesz részt és hallja az evangéliumot. Az alapítvány 
működtet egy kétéves nemzetközi bibliaiskolát is átlagosan 50-60 hallga-
tóval. Ezen kívül nagyon sok magyar gyülekezet életében veszünk részt 
evangélizációs szolgálatainkon keresztül.

HOGYAN TUDJUK A GYÜLEKEZETEK  
MISSZIÓJÁT SEGÍTENI?
A WOL Élet Szava Magyarország Alapítvány örömmel segít a gyülekeze-
teknek és ifjúsági csoportoknak, hogy elérjenek másokat az evangéli-
ummal. Képzett munkatársaink és bibliaiskolás diákjaink akár egyszeri 
alkalommal, akár rendszeresen készen állnak arra, hogy meglátogassák 
a gyülekezeteket és szolgáljanak feléjük. Csoportjaink az alábbi terüle-
teken nyújtanak segítséget: bibliaklubok szervezése, prédikálás, tanítás, 
gyermekszolgálat, ének- és drámacsoport, nyelvoktatás, sportszolgálat, 



szabadtéri evangélizáció és táborok szervezése. Bibliaiskolánk nagyszerű 
lehetőséget biztosít – az Ige mélyebb megismerése mellett – a szolgálatra 
való felkészülésre, és istenfélő szokások elsajátítására a tanítványozási 
program által.

MILYEN FORMÁBAN VÁRUNK SEGÍTSÉGET  
A GYÜLEKEZETEKTŐL? 
Nyári táboroztatásunkhoz szükségünk van lelkes, odaszánt önkéntesekre,  
akik készek egy vagy több hetet arra szánni, hogy szobavezetőként, 
edzőként vagy segítőként szolgáljanak velünk. A gyakorlati segítségnyúj-
tás mellett a legnagyobb szükségünk az imatámogatás. Minden állandó 
munkatársunktól azt kérjük, hogy gyűjtsenek össze egy olyan imatámogató 
csapatot, akik rendszeresen az Úr elé viszik szolgálatunkat. Hisszük, hogy 
a szolgálat hatékonysága nagy mértékben függ hívő testvéreink állhatatos 
imádságaitól. Mivel alapítványunkat támogatásból tartjuk fent, bár 
gyülekezeti csoportok és egyének jelentkezését, akik a mindennapi fizikai 
munkában is szívesen szolgálnak velünk, nemcsak nyáron, hanem évköz-
ben is hosszabb-rövidebb távon. 



Interserve
interserve.hu@gmail.com
interserve.org, interserve.eu 

Kapcsolattartó: Jó András,
regionális igazgató helyettes

CÉLUNK
Az „Inter(national) Ser(vic)e (Fellowship)” célja, hogy az iszlám, 
a buddhista és a hindu világában élő népekhez is eljusson az 
evangélium. Valljuk, hogy a misszió ebben a barátságtalan 
közegben hosszú-távon elkötelezett, a helyi kultúrát ismerő 
testvérek jelenléte által valósulhat meg. Hívő szakemberként 
Isten Országát képviseljük. 

TEVÉKENYSÉGÜNK 
Keressük felekezettől függetlenül minden olyan gyülekezettel 
a kapcsolatot, amelyek a szívükön viselik az eléretlen népek 
ügyét, különös tekintettel a Közép-Ázsiai népek között végzett 
szolgálatra, ahol minket magyarokat testvérnek tekintenek.

MIVEL TUDJUK SEGÍTENI A MAGYAR 
GYÜLEKEZETEK MISSZIÓJÁT?
- Missziói mobilizációs programok, előadások és beszámolók,
- Rendszeres hírlevél kiküldése a missziói imakörök számára.
- 160 éves tapasztalatunkkal szeretnénk a küldő egyházat segí-
teni abban, hogy az erőforrásokat a legjobb emberek kiküldésé-
re fordítsuk, akiket oda küldünk, ahol arra a legnagyobb szükség 
van, és munkájuk során ne hagyjuk őket magukra (member 
care).



Jelmondatunk:
“A találkozás  

Jézussal  
megváltoztatja  
az egyének és  
a közösségek  

életét.”

MILYEN SEGÍTSÉGET VÁRUNK MUNKÁNKHOZ  
AZ EGYHÁZTÓL?
Hisszük, hogy a misszió csapatmunka, így a misszionárius hűsé-
ges szolgálata mellett szükség van a küldő gyülekezet támogató 
hátterére, imádságára ezért az alábbiakra buzdítjuk gyülekeze-
teinket:
- a gyülekezeti imakörök hordozzák a világmisszió ügyét is,
- bíztassák a gyülekezeti tagokat a misszió iránti áldozatos ada-
kozásra és imádságra,
- hívják meg munkatársainkat gyülekezetükbe, hogy megis-
merhessék a munkaterületünkön uralkodó viszonyokat és lelki 
szükségleteket,
- segítsék elő a missziói elhívást kapott, a szolgálatra alkalmas 
testvérek felkészülését és kiküldését.



Magyar 
Keresztény 
Motorosok 
Közössége 
www.keresztenymotorosok.hu 
info@keresztenymotorosok.hu 

KIK VAGYUNK?
A Magyar Keresztény Motorosok Közössége, egy olyan felekezetközi szerve-
ződés, amely független minden egyháztól, mozgalomtól és politikai párt-
tól. Mindannyiunknak sokat jelent a motorozás, ugyanakkor hívő emberek 
vagyunk, akik Jézus Krisztust személyes Megváltónknak valljuk. Őt fogadtuk el 
életünk Urának és Kormányzójának. A Biblia által megfogalmazott értékrend 
az alapja a mi értékrendünknek is. A mindennapi életünket is ez szövi át, a 
gondolkodásunkat és a döntéseinket ez határozza meg. Nagyon fontos ez szá-
munkra, mert aki megtapasztalja, mit jelent Isten szeretete és kegyelme, az 
átélheti az ebből fakadó csodálatos örömöt is. De nem csak az örömöt, hanem 
a belső békességet, a nyugalmat és a szabadságot is. Ez a szabadság pedig 
erősen motivál bennünket, hogy mások felé is szolgálatkészen odaforduljunk. 
Nyitottak vagyunk arra, hogy Isten megváltott népével együtt - egymást segít-
ve - „Örömhír futárokként” szolgáljunk.

KÜLDETÉSÜNK – CÉLJAINK
Szeretnénk alternatívát kínálni azoknak a motorosoknak, akik nyitottak az 
igazi öröm és szabadság megismerésére. 
Szívesen osztjuk meg bárkivel az Örömhírt Isten szeretetéről, Jézus Krisztus-
nak az életünkben végzett személyes munkájáról.
Találkozókat és túrákat szervezünk, hogy újabb testvéri és baráti kapcsolatok 
jöjjenek létre, épülhessünk Isten szeretete és egymás hite által. 
Szervezünk túrákat karitatív célokkal is, melyek során meglátogatunk olyan 
intézményeket, ahol az ott élők számára jelenlétünkkel örömet szerezhetünk.
Környezetünkben és a motorosok körében is igyekszünk képviselni a szabályos, 
biztonságos, kulturált és felelősségteljes motorozás fontosságát. 



TÖRTÉNETÜNK RÖVIDEN
Néhányan elhatároztuk, hogy létrehozunk egy olyan motoros csapatot,  
melynek tagjait többek között két fontos terület köt össze: az élő Istenbe 
vetett hitük és a motorozás szeretete, merthogy keresztények vagyunk és 
motorosok.
2007-ben tizenketten elhatároztuk a Magyar 
Keresztény Motorosok Közösségének megala-
kítását. 
Az eltelt néhány év alatt sokat formálódott 
a csapat. Sok közös időt együtt töltve, közös 
programokat átélve újabb vagy éppen szoro-
sabb barátságok is szövődtek. Bár elfoglalt 
hétköznapjaink egymástól messze, az ország 
távoli pontjain telnek, folyamatosan lehető-
ségünk van egymással tartani a kapcsolatot 
weboldalunk fórum felületén és a levelező 
listánkon keresztül.

A megalakulásunk óta eltelt évek alatt közösségünk egyre többek előtt vált 
ismertté. Szükségessé vált valamilyen szervezeti formában folytatni a közös-
ségünk tevékenységét, ezért 2012 júniusa óta az ALIANSZ Magyar Evangéliumi 
Szövetség hálózati tagjaként működünk. 

SZÁMLASZÁMUNK
Magyar Evangéliumi Szövetség - Keresztény Motorosok
OTP Bank 11784009-20202974



Kairos Kurzus 
Magyarországon 
www.kairoscourse.org
kairoscourse.hu@gmail.com

CÉLJAINK
Hisszük, hogy Isten célja az Ő népével, hogy Jézus Krisztus szabadítását 
átélje, megélje és továbbadja a világban. 
A Kairos nemzetközileg egyre inkább elterjedő, 9 leckéből álló, 40 órás 
képzési anyaga nagyszerű segítséget nyújt ennek felismerésében, hiszen 
tudatosítja (és aktiválja) a résztvevőkben egyéni és közösségi küldetésüket 
és helyüket Isten egész világra kiterjedő tervében. 
A program során gyakorlati és missziológiai ismeretekkel egyaránt gazda-
godhatunk, hiszen a BIBLIAI, TÖRTÉNELMI, STARTÉGIAI és KULTÚRÁLIS szem-
pontok egyaránt fontos részei a tanfolyamnak. Így egy egyszerű rendszerbe 
foglalva felfedezhetjük fel újra Isten tervét, „láthatunk bele” az Ő szívébe. 

A tanfolyam mögött Magyarországon egy felekezetközi bizottság áll, melyben 
lelkipásztorok, teológiai tanárok és missziói vezetők munkálkodnak közösen. 
A tanfolyamot már több, mint 60 országban használják, és 30-nál is több 
nyelvre fordították már le. Túlhaladva a képzési határokat, mozgalomként 
terjed világszerte. - Hisszük, hogy itt az „Istentől rendelt, alkalmas idő”  
a MAGYAR VÁLTOZAT megszületésére. 

MIÉRT AJÁNLJUK A KAIROS KÉPZÉST 
A MAGYAR GYÜLEKEZETEKNEK?
- mert olyan eszköz lehet az egyház kezében, amely segít a missziói gondol-
kodás elindításában vagy megszilárdításában,
- mert mindazoknak, akik ébredéséért imádkoznak, itt társakat találhatnak 
a kitartó közbenjáráshoz; sőt, megláthatják azt is, hogy az ébredés mindig 
együtt jár a misszióval,
- mert ezáltal felismerhetjük, hogy saját közösségünk hogyan kapcsolódhat 
be Isten egész világra kiterjedő munkájába, 
- mert a tanfolyam során közelről láthatjuk a ma is érvényes missziói szük-



ségleteket a világ más részein, és megérthetjük, hogy az eléretlen népek 
ma már itt vannak a küszöbünkön és feléjük is szól a küldetésünk.

MIT KÉRÜNK A GYÜLEKEZETEKTŐL?
Nagyszerű hír, hogy a magyar fordítás már folyamatban van, de a teljes 
magyar változat elkészítéséig hosszú út vezet, amihez szükségünk van 
TOVÁBBI ANYAGI TÁMOGATÁSRA. Reménység szerint 2015 tavaszán elindít-
hatjuk első, teljesen magyar nyelvű kurzusunkat. 
Kérjük, hogy IMÁDKOZZANAK velünk a kurzus meghonosításának sikeréért, 
melynek csak egy része a fordítás; új, alkalmas munkatársakra/facili-
tátorokra is szükségünk van folyamatosan, akik számára a képzést is mi 
biztosítjuk.
Segíthetik a Kairos kurzus mozgalmát AKTÍV RÉSZVÉTELÜKKEL, azzal, ha 
Önök is elvégzik a tanfolyamot, népszerűsítik azt és használják azt Isten 
országának növekedése érdekében.

NYISSÁTOK KI A 
SZEMETEKET, ÉS 
NÉZZÉTEK A 
MEZŐKET: 
MÁR ÉRETTEK AZ 
ARATÁSRA!
(János 4,35)



Kiáltás 
az Életért 
Egyesület 
www.terhessegkozpont.hu
valsagterhesseg@gmail.com
terhessegkozpont@gmail.com

KIK VAGYUNK? 
Felekezet közötti, főleg önkéntesekből álló nonprofit Egyesület vagyunk, 
akiknek Isten az életvédelmet, ezen belül a magzat és az anya védelmét 
együtt helyezte a szívünkre.

MIVEL FOGLALKOZUNK? 
Magyaroszágon szervezetünk egyedülálló módon egyszerre foglalkozik 
szexuális és párkapcsolati prevencióval, válságterhességben lévők tanácsá-
csolásával és az abortusz utáni szindrómában szenvedő anyák és család-
jaik gyógyulásával. Mindhárom terület kiemelten fontos, hiszen 1956 óta 
Magyarországon regisztráltan több, mint 6.000.000 abortuszt végeztek, így 
a mai magyar családok nagy része valamilyen módon érintett.

HOGYAN MŰKÖDÜNK EGGYÜTT  
A GYÜLEKEZETEKKEL?
A gyülekezetekkel való együttműködést két okból látjuk fontosnak és le-
hetségesnek: egyrészt a gyülekezetek vezetői egyszerre nagyon sok embert 
érnek el, így az életvédelem többekhez eljuthat rajtuk keresztül; másrészt, 
a számadatok ismeretében a magyar gyülekezetek tagjait is valamilyen 
módon érinti az abortusz és az ezzel kapcsolatos fájdalmak és sérülések.

Mivel szervezetünk központja 11 éve Budapesten illetve az agglomeráció-
ban működik, szeretnénk valamilyen módon a vidéken élő krízisben lévőket 



is elérni. Ennek egyik módja lehet a gyülekezetekben elinduló életvédő 
szolgálat. Célunk, hogy helyben képezzünk önkénteseket, akik az adott 
régióban el tudják látni ezt a szolgálatot.

Habár az abortusz kényes és megosztó, gyakran inkább került téma, 
tudjuk, hogy sok ember életére napi szinten hatással van. Kiemelten fon-
tosnak látjuk a prevenciót, hiszen fiataljaink a felelőtlen párkapcsolatok 
és az ebből származó problémák (nem kívánt 
terhesség, rohamosan terjedő és 
mutálódó nemi betegségek és az 
ezek kezeléseiből eredő későbbi 
nehezebb teherbe esés vagy 
meddőség); fiatal felnőttjeink 
és a középkorúak, nők és férfiak 
egyaránt szenvednek a sokszor 
titkolt és szégyellt, gyakran 
évtizedekig hordozott abortusz 
utáni önváddal. Keresztényként 
felelősségünk van abban, hogy az 
igazságot szeretetben megis-
mertessük mindenkivel, így a 
döntéshozatal során a krízisterhe-
sek minden szempontot mérlegelve, nem utólag szembesülnek a megvál-
toztathatatlannal. Emellett be kell vezetnünk a társadalomba az abortusz 
utáni szindróma fogalmát, hogy az érintettek felismerjék, és tudjanak, 
merjenek segítséget kérni.
Tudatnunk kell, hogy Isten az életet támogatja, és mind a nem kívánt 
babákat váró anyák, mind az abortusz utáni önváddal küzdők életében 
képes a helyreállításra, gyógyításra. Ő teljes, örömteli életet szeretne 
adni itt a Földön, ezen felül pedig örök életet. Nagyon fontosnak tartjuk 
az evangélium megosztását is a krízishelyzetben lévőkkel.



Misszió az 
Egészséges 
Közösségekért 
www.mekmagyarorszag.com
chemekhun@gmail.com

KIK VAGYUNK? 
Misszió az Egészséges Közösségekért (MEK) elnevezés egy olyan 
stratégiát takar, amelynek célja, hogy Magyarország szegényei 
között szolgálva egészséges keresztyén életek, gyülekezetek és 
közösségek formálódjanak. Új Jövőkép, Együttműködés, Felelős-
ségvállalás, Önállóság, Méltóság. Meggyőződésünk, hogy a vilá-
gunkban tapasztalható problémákra a Bibliában választ találunk.
A stratégia teljességre törekszik, középpontjában az a vágy áll, 
hogy Jézus valamennyi parancsolatának eleget téve az egyének és 
közösségek valamennyi szükségletére figyelmet fordítson. Legyen 
az egészségügyi, megélhetési, szociális, lelki vagy más terület.

TEVÉKENYSÉGÜNK
Tanácsadás és képzés magánszemélyek, közösségek, gyülekezetek, 
felekezetek, kormányzati és önkormányzati hivatalok felé, a CHE 
(Community Health Evangelism) módszerei és stratégiái alapján 
400 szervezettel és több ezer önkéntes közreműködésével.  
Együttműködés a roma és az olyan más szervezetekkel, szolgá-
latokkal és  ügynökségekkel, amelyek evangelizációs és/vagy 
tanítványozó tevékenységet is folytatnak.



GYÜLEKEZETEK RÉSZÉRE AJÁNLJUK

Stratégiámk bemutatását és képzését vállaljuk, valamint beszámo-
lókat eddigi tapasztalatainkról. 

Imatámogatásotokat kérjük az elindult helyszíneken végzett mun-
káinkért. Az ott élő emberek életéért. 

Anyagi támogatásbeli információkért és más gyakorlati tudnivaló-
kért, látogasson el honlapunkra.

Érdeklődést, kérdéseket, megjegyzéseket, meghívást e-mail 
címünkre várunk. 



OM Magyarország 
Onézimusz 
Alapítvány 
info.hu@om.org
www.hu.om.org

KIK VAGYUNK?
Az OM egy nemzetközi és felekezetközi missziós szervezet, mely diák-
mozgalomként, egy idős néni kitartó imádsága nyomán jött létre, s a múlt 
század ötvenes éveitől kezde vesz részt a világmisszióban. Több, mint 
háromezer munkatársa révén minden kontinensen, missziós hajóival pedig 
(a hetvenes évektől - Logos I., Doulos, Logos II., Logos Hope) a tengerparti 
régiókban hirdeti az evangéliumot szóval és tettel. Magyarok is részt vettek 
ebben a misszióban, most is van munkatársunk a Logos Hope fedélzetén.
A kommunista országokban végzett missziója révén érkeztek szolgáló 
csoportok hazánkba a nyolcvanas években. Onézimusz Alapítvány néven 
a kilencvenes évektől van hivatalosan is jelen Magyarországon. Számos 
kezdeményezés elindítója, résztvevője (mint pl.: Bus4Life, Házasság Hete, 
Fiúság konferencia, BalatonNET, Misszió Expó, Sáfársági Munkacsoport, 
Válóháló, Húsvéti evangélizáció, Pünkösdi körút, sportmisszió, Művészeti és 
nyelvi táborok, Bill Drake koncertek, menekültek közti szolgálat, stb.) és 
aktív tagja a Magyar Evangéliumi Szövetségnek (Aliansz).

CÉLUNK 
Célunk az Egyház munkájának segítése három fontos területen:
1. A hívők buzdítása és mozgósítása a misszióra személyes elhívásuk szerint,  
közvetlen környezetüktől kezdve, a föld végső határáig.
2. Missziómunkások képzése és kiküldése a világmisszióba a nemzetközi OM 
szervezetén keresztül. Az OM a világ mintegy 110 országában munkálkod-
ik, továbbá szolgálati lehetőséget nyújt a Logos Hope tengerjáró missziós 
hajóján is.
3. Az Egyház missziói munkájának támogatására, a helyi gyülekezetekkel 



szorosan együttműködve munkatársaink, továbbá a meghívott magyar és 
külföldi önkéntesek, evangelizációk szervezésében és megvalósításában  
vesznek részt, missziós programokkal, táborokkal járulnak hozzá a 
gyülekezetek növekedéséhez, illetve azok gyülekezetplántálásainak 
elindításához, vagy  folytatásához.

MIT TUDUNK NYÚJTANI?:
- Nyelvi (angol, német), sport és művészeti táborok szervezése
- evangelizációs programok szervezése (húsvétkor, pünkösdkor és egyéb 
alkalmakkor)
- sportmisszió indítása és segítése
- bábmisszió
- gyülekezeti tagok missziói képzése, kiküldésük a világmisszióba
- keresztény könyvek és anyagok terjesztése
Milyen formában várunk segítséget?:
- imádság a szükségeinkért
- misszióra elhívott gyülekezeti tagok kiküldése az OM-en keresztül és az ő 
támogatásuk
- a magyar OM munkatársainak és a missziói munkának anyagi 
támogatásával

 
Elérhetőség:
Postacímünk: Onézimusz Alapítvány, 2030 Érd, Gyula u. 64.
Tel: 06 23 375 975
A nemzetközi szervezet honlapja: www.om.org
A Logos Hope missziós hajó honlapja: www.logoshope.org



Palánta Gyermek- 
és Ifjúsági Misszió  
www.palantamisszio.hu 
+36 1   322-0034
+36 70 942-9922

Országjáró Bábmisszió 
A gyermekekhez az ő nyelvükön közel hozni a Megváltás Evangéliumát 
(bábdarabok, énekek, komplett műsorok segítségével) iskolájukban, 
óvodájukban, hogy minél többen láthassák. 
Felekezetközi munkával, a gyülekezetekben alakuló, önkéntes bábcso-
portokkal szoros együttműködésben érjük el az általános iskolák százait, 
országszerte..
A bábdarab nálunk születik meg, bábokkal, betétdalokkal, stb. Oktató 
anyagot (hang- és film-anyagot, kézikönyvet) is készítünk a bábdarab és 
a teljes műsor minden összetevőjével. A bábcsoportok ennek segítségével 
betanulják a darabot, és megszervezik „bábmissziós előadásaikat” 
a fogadó iskolákba. 

Ez a szolgálat hatékony eszköz 
és tágra nyitott kapu a nem 
hívő gyerekek és szüleik felé, 
a gyülekezetek növekedését 
szolgálja, mivel a bábelőadáson 
résztvevő gyermekek sokkal 
könnyebben hívhatók el egy-egy 
gyülekezeti alkalomra, hiszen 
számukra a bábosok már kedves, 
személyes ismerősök, különösen,  
ha a bábcsoport hűségesen 
visszajár egy-egy intézménybe. 
Bekapcsolódásra folyamatosan 
van lehetőség. 

Ha Te is szeretnél bábozni, keress minket elérhetőségeinken!



4D Újdimenzió 
Dicsőítő Együttes
Isten imádatát és dicsőítését szeretnénk eljuttatni mindenkihez: 
börtönökbe, utcákra, konferenciákra, iskolákba, fesztiválokra, rendez-
vényekre. Célunk, hogy a menny jelenlétét Szent Lélektől ihletett zene 
közel hozva Isten országát prédikáljuk.
Hisszük, hogy a az Úr magasztalása utat készít az Úr gyógyításának és 
szabadításának, ezért gyógyító- és evangelizációs koncerteket is tartunk. 
 
Elmegyünk gyülekezetek meghívására, dicsőítő találkozókra, hogy együtt 
dicsérjük és magasztaljuk hívő testvéreinkkel az élő, feltámadt Jézust. 
Kreatív részt vállalunk a Palánta  Gyermek- és Ifjúsági Misszió munká-
jában. Sok gyermekdal az ő felkérésükre született. Gyermekműsorokat, 
koncerteket tartunk táborokban, játszótereken, karácsonyi- és húsvéti 
rendezvényeken,  gyereknapokon.  
Szeretnénk, szellemi felüdülést és mennyei légkört árasztani az egyre 
sötétedő világban, úgy ahogy  1Sám 16:23-ban olvashatjuk. 

Szívesen részt veszünk közös 
szolgálatban evangelizációkon, 
felekezetközi alkalmakon, kon-
ferenciákon, gyermek- és családi 
rendezvényeken. 

ELÉRHETŐSÉGÜNK: 
psfa@enternet.hu
70/313-7160  
(Kőrös Tibor)

Albumaink (élő dicsőítés-felvételek és instrumentális CD saját dalokból, 
karácsonyi- és vegyes témájú új gyermekdalok)  a Sorsfordító Könyvesbolt-
ban kaphatóak: 

Budapest VII., Rottenbiller u. 24. 
Tel: 1/342-4429
E-mail: sfkkonyv@enternet.hu 
Webáruház: http://sorsfordito.addel.hu



Protestáns 
összefogás 
a cigányokért
info@cimok.hu

A TÜKÖR - MI EZ? KIK VAGYUNK?
Közös gondolkodás eredményeként jött létre 2014. elején a magyarorszá-
gi protestáns cigánymissziók negyedévente megjelenő lapja, a TÜKÖR, 
a Cigány Módszertani és Kutató Központ kiadásában. A kezdeményezés 
egyedülálló a maga nemében, hiszen a különböző keresztény felekezetek-
ben, az azonos területen szolgáló missziók először mutatják be egységesen 
álláspontjukat. „Amit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cseleked-
jenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal” – hirdeti Jézus tanítása 
szerint a mindannyiunk elé állított TÜKÖR. Mi, a baptista, evangélikus, 
metodista, pünkösdi, és református cigánymissziós munkatársak szeret-
nénk a TÜKÖR-rel is bátorítani, segíteni mindenkinek, minden testvérnek 
az Úrban, hogy érdemes és miként érdemes egy cigány emberre, a cigány 
népre tekinteni. 
A protestáns egyházak cigánymissziós vezetői keresztény és nem keresztény 
emberek érzékenyítésére, az égető társadalmi problémáink megoldásában 
való segítségnyújtásra fogtunk össze. A kegyelem iránti éhségben kaptunk 
bátorítást arra, hogy azokra figyeljünk, akiknek az élete még nálunk is 
nagyobb szükségben van. A cigányokkal való találkozásainkban értettük meg 
igazán, hogy „nem személyválogató az Isten, hanem minden nemzetben 
kedves őelőtte, aki őt féli és igazságot cselekszik”.  
A vezetőinktől kapott felhatalmazás alapján végzett szolgálatunk során  
találkoztunk, és barátkoztunk össze. Beláttuk, hogy a munkánk hatékony-
sága érdekében szükség van az összefogásra. Krisztus példáját követve, 
alázattal, nyitottan és szeretettel fordulunk a cigány nép felé, és erre 
bátorítjuk minden embertársunkat. Az egész életet átformáló Örömüzene-
tet osztjuk meg velük is, amely minden népnek egyaránt hirdeti a bűnös, 
elveszett életmódból való szabadulást. 



HISSZÜK, HOGY A KRISZTUSBA 
VETETT HIT ALAPJÁN TÖRTÉNŐ 
MEGVÁLTÁS A MEGOLDÁS A 
CIGÁNYSÁG ÉLETÉBEN IS, HISZEN 
AZ EVANGÉLIUM AZ EGYETLEN 
MEGVÁLTOZTATÓ ERŐ.

Mivel a kölcsönös elfogadással 
járulhatunk hozzá a cigányság és a 
többségi társadalom feszültsége-
inek csökkentéséhez, az egymást 
gazdagító közös út megtalálásához, 
arra bátorítunk mindenkit, hogy for-
duljunk érdeklődéssel, szeretettel a 
cigányság felé.

EGYÉB KIADVÁNYOK
A TÜKÖR mellett, a hamarosan megjelenő Módszertani Füzetek sorozat 
segítségével is meg kívánjuk osztani tapasztalatainkat a szakemberek-
kel és laikusokkal. Valljuk, hogy a cigány nép egyenlő a többi néppel, 
így nincs magyar lehajlás, cigány fölemelés. Odafordulás van, egyenlők 
egymás felé fordulása. 

Krisztus tanítása 
szerint oda kell 
forduljunk embertár-
sainkhoz.  
Forduljunk hát oda 
együtt a  
cigánysághoz is!



Reménység Magjai 
Alapítvány 
rema@remaalapitvany.hu
Tel: 20 770 5347
1114 Bp., Móricz Zsigmond körtér 2.
www.remaalapitvany.hu

KIK VAGYUNK?
Küldetésünk, hogy felkészítsük a gyülekezeteket és családokat a gyermekek 
és tinik hatékony szolgálatára azzal a céllal, hogy az életük megváltoz-
zon, jellemük egyre inkább Krisztusivá formálódjon. A ReMa Alapítvány 
szolgálatának alapgondolata, hogy a hitoktatásnak nem csak tudást kell 
közvetítenie, mivel a hitet magát nem lehet oktatni. Ezért a gyermekek 
értelme mellett az érzelmeiket és az akaratukat, vagyis a teljes személy-
iségüket kell tudnunk megszólítani, megérinteni. A gyermekeknek nem csak 
megismerniük kell, hanem át is kell élniük a hitigazságokat ahhoz, hogy a 
hit bennük is kisarjadjon, növekedni tudjon és életformáló erővé váljon. 
Ezt jelenti a megtapasztaláson alapuló hitoktatás, melyet a gyermektanítók 
felé végzett szolgálatban misszónk képvisel.
Mivel a “remás” gyerekórák kevésbé iskolás jellegűek, hanem inkább sok 
játékos, az érzelmi bevonódást elősegítő tevékenységből, kreatív tanítás-
ból, beszélgetésből, alkotásból épülnek fel, a gyerekek könnyebben fogad-
ják be az üzenetet, s az mélyebben megmarad bennük. Ily módon a tanítók 
közel tudják hozni a bibliai igazságokat a gyerekek mindennapi életéhez. 

HOGYAN SEGÍTI A REMA ALAPÍTVÁNY  
A GYÜLEKEZETEKET?

• Hitoktatóképzéssel
Rendszeresen indítunk tanfolyamokat ovis és kisiskolás, valamint serdülő 
gyerekekkel foglalkozó hitoktatók részére. A tanfolyamok elméleti és 



gyakorlati megalapozást nyújtanak a tapasztalati tanítás szemlélet-
módjához és módszertanához. A hitoktatók sok gyakorlati segítséget és 
ötletet kapnak a foglalkozások megtervezéséhez. 

• Konferenciák, szakmai napok szervezésével
Rendszeresen szervezünk konferenciákat, szakmai napokat. Ezeken a 
gyerekneveléssel, hitoktatással kapcsolatos kérdésekről esik szó, melyre 
a hitoktatók mellett szülőket is szeretettel várunk. 

• Tananyagok, segédanyagok, tábori anyagok 
kiadásával
Óvodásoknak, iskolásoknak és serdülőknek szóló tananyagokat, módsze-
rtani segédanyagokat és tábori programokat adunk ki. A teljes kínálat 
megtalálható honlapunkon. 

Mindezeken túl felajánljuk egy szorosabb együttműködés lehetőségét is 

a gyülekezeteknek egy partneri program keretében. Ennek 
lényege, hogy a ReMa szakmai háttér biztosítását ajánlja fel a gyülekezet 
számára: évente egyszeri szakmai konzultációt, egyéni mentorálást, 
igény szerint helyi kurzus megtartását. Ezen felül jelentős kedvezményt 
nyújtunk képzéseink és kiadványaink árából. 
A partneri együttműködés keretében a gyülekezet vállalja, hogy a ReMa 
Alapítványt az elkövetkező 2 évben havonta min. 6.000,- forint összeggel 
támogatja. 
Reméljük, szolgálatunk felkelti az Önök gyülekezetének érdeklődését, 
és a jövőben együttműködő partnerek lehetünk közös szolgálatunkban, 
Isten országának gyermekek közti építésében.



Szentírás
Szövetség

Szentírás 
Szövetség
www.szentirasszovetseg.net

KIK VAGYUNK?
A Szentírás Szövetség Alapítvány 1993 óta működik Magyarországon.

Alapító Okiratunk a következőkben jelöli meg Alapítványunk fő 
célkitűzését: „…segíteni minden korosztályt a rendszeres és szisztematikus 
bibliaolvasásban, hogy a Szentírásból minden gyermek és felnőtt megismer-
je az evangéliumot és személyes hitre jusson Jézus Krisztusban, valamint a 
bibliaolvasó ember testileg-lelkileg kiegyensúlyozott, egészséges és értelm-
es életet alakítson ki magának, amely az egész társadalomnak hasznára  
válik.”. A Szentírás Szövetség a fentiek szerint két fő területen munkálkodik: 
a) Kiadványok; 
b) Táborok. 
Igen hangsúlyos számunkra, hogy mindkét munkaterületen a gyülekezetek 
szolgálatát, misszióját igyekszünk segíteni és erősíteni!

KIADVÁNYOK
• A napi bibliaolvasást segítő kiadványok
Az Útjelző című ifjúsági bibliaolvasó vezérfonalunk elsősorban a tizenéves 
korosztályhoz szól, és negyedévente jelenik meg. A 8-12 éves gyerme-
keknek szól Ismerkedés a Bibliával című bibliaolvasó vezérfonalunk, a 
felnőtt korosztálynak pedig a Napról Napra című sorozat, amely elsősorban 
kezdő bibliaolvasóknak, a Biblia üzenetével egyelőre csak ismerkedőknek 
készült. Kimondottan nőknek szóló, nők által írt, negyedévente megjelenő 
bibliamagyarázatos vezérfonalunk a Lélekfrissítő. 

• Segédanyagok gyülekezeti munkához
A gyülekezeti evangélizáció szolgálatában áll a Kereszt-kérdések című 
segédanyag, amely egy 10 részből álló sorozat keretein belül dolgozza 
fel a keresztyén hit legfontosabb kérdéseit Márk evangéliuma alapján. 

Szentírás
Szövetség



Szentírás
Szövetség

Országszerte több mint 200 gyül-
ekezetben használják már ezt az 
anyagot. A sorozat nyomán megnőtt 
az érdeklődés a Biblia közös 
tanulmányozása iránt. Ebben is ig-
yekszünk további segédanyagokkal a 
gyülekezetek segítségére lenni. Női 
bibliakörökhöz szintén folyamatosan 
jelentetünk meg tematikus, kreatív 
óravázlatokat.
 
Elkészült a Kereszt-kérdések Ifi 
változata is, két, korcsoport szerinti 

verzióban: a 12-14 és a 15 év feletti korosztálynak. Ezen kívül ifjúsági 
és gyermekmunkához is adunk ki segédanyagokat, óravázlatokat. 2013. 
decemberében jelent meg legújabb interaktív bibliaismereti kiadványunk 
gyermekeknek, Bibliai Kalandtúra címmel.  

TÁBOROK
Alapítványunk 1996 óta szervez 
angol vagy német nyelvtanítás-
sal, illetve sporttal egybekötött 
napközis Biblia táborokat az 
általános iskolás korosztálynak, 
gyülekezetekkel együttműködés-
ben. Minden tevékenységünknek 
továbbra is az a célja, hogy a 
gyülekezetek munkáját, kül-
detését mozdítsa elő, és mint 
annak a nyelvi táborok esetében 
gyakran tanúi is vagyunk, olyan 
rétegeket is megszólítson, akik 
nehezen érhetőek el hagy-
ományos evangélizáció útján. 

ÖN IS TÁMOGATHATJA MUNKÁNKAT!
Minden támogatást és segítséget köszönettel fogadunk.  
Számlaszámunk: OTP Bank 11742001-20058328  



Wycliffe 
Bibliafordítók
wycliffe.hu - wycliffe.net
info@wycliffe.hu
+36 20 886-1680 (Zentai Zsuzsa)

CÉLUNK ÉS LÁTÁSUNK
Hisszük, hogy Isten Szava átformálja az egyének, közösségek életét!  
A Wycliffe Bibliafordítók célja az, hogy mindenki lehetőséget kapjon 
Isten üzenetét egy olyan nyelven hallani/olvasni, amit tökéletesen 
megért. Világszövetségünk jelenleg 105 szervezetetet foglal magába, 
akik saját helyükön is sokezer helyi közösséggel, gyülekezettel azért 
fognak össze, hogy végre elkezdődjön a komplex bibliafordítási munka 
arra a közel 2000 nyelvre is, amelyen ma még nem létezik a Szentírás. 
Célunk, hogy ez 2025-ig megvalósuljon; ezért hívjuk a keresztényeket 
és mozgósítjuk a gyülekezeteket világszerte, hogy a bibliafordítás ügyét 
sajátjuknak érezzék, és segítjük őket, hogy ez a munka megvalósuljon. 

TEVÉKENYSÉGÜNK
A magyar Wycliffe szervezetének jelenleg 14 tagja van. A Szentírás 
fordítása és terjesztése mellett sok más feladatkört is betöltenek mun-
katársaink mind itthon, mind pedig kiküldetésben. Ilyenek a különféle 
koordinációs és háttérszolgálatok (személyzeti, pénzügyi, vezetői, 
adminisztratív tevékenységek), de a pl. a nyelvi  
felmérői, írásolvasás-oktatói, közösségfejlesztői, média, oktatói,  
technikai és logisztikai vezetői/menedzseri feladatok  ellátására is 
folyamatosan keresünk szakembereket.
Mivel munkatársaink nagy része önkéntesen vesz részt ebben a mun-
kában, illetve a helyi szervezetek fenntartását is meg kell oldanunk, 
igyekszünk partnerkapcsolatokat kiépíteni olyan támogatókkal, akik 
imádságban és/vagy anyagilag kitartóan mellettünk állnak, s így  
vesznek részt ebben a hatalmas munkában az Ige terjedéséért. 

KAPCSOLAT A MAGYAR GYÜLEKEZETEKKEL
A kiküldés mellett tevékenységünk másik fontos része a hazai 



gyülekezetekkel 
való jó kapcsolat 
ápolása. 
Ennek eszközei:

• PROGRAMOK, 
MOBILIZÁLÁS:

 különféle mobi-
lizációs és tájé-
koztató jellegű 
programok szer-
vezése mellett 
mélyebb, partneri 
kapcsolat kiépíté-
sére törekszünk, 
különösen a 
misszionáriust kiküldő közösségekkel, segítve őket ezzel is funkcionálni 
és kiteljesedni küldő szerepükben. 

• TÁJÉKOZTATÓ ANYAGOK, HÍRLEVELEK, IMALEVÉL: 
 Folyamatosan publikálunk tájékoztató anyagokat minden korosztály 

számára, amelyet örömmel a közösségek rendelkezésére bocsátunk; 
imatéma-gyűjteményünk pedig hasznos alap lehet a missziós munkáért 
imádkozni vágyóknak. Munkatársaink hírleveleit is megrendelhetik az 
érdeklődők, sőt, részt vehetnek anyagaink terjesztésében.

• ELŐADÁSOK: 
 Munkatársaink rendszeresen tartanak előadásokat, ahol missziós 
 tapasztalataikról számolnak be. Ön is meghívhatja őket 
 közösségébe, egyes rendezvényekre.

• KIKÜLDÉS, TÁMOGATÁS
 Örömmel állunk minden olyan gyülekezet 
 szolgálatába, akik küldeni szeretnének 
 valakit külmissziói szolgálatra, de nem 
 áll rendelkezésükre ehhez megfelelő 
 ismeret és kapcsolati háttér.
 Örömmel állunk mindazok rendelkezé-
 sére is, akik szívesen imádkoznának 
 vagy támogatnának anyagileg egy 
 biblia nélküli népcsoportot vagy egy 
 magyar misszionáriust. 

KERESSENEK BENNÜNKET BÁTRAN!

A világon jelenleg 
6919 nyelvet beszélnek.
Ebből  teljes Biblia: 513, 

újszövetség: 1294, 
bibliarészek: 897 nyelven  

léteznek, viszont 
még nincs bibliafordítás: 

2078 nyelven.



Zsidók Jézusért
www.zsidokjezusert.org
info@zsidokjezusert.org
tel. 06 20 522 6020
Budapest Pf. 34 1583

KIK VAGYUNK?
Gyakran előfordul, hogy megkérdezik tőlünk: “Mióta létezik a szolgála-
totok?” Szeretjük azt válaszolni erre: “Kb. 2000 éve.”  

A “Zsidók Jézusért”, egyrészt, régi dolog. Elvégre, az összes első 
keresztyén zsidó volt. Másrészt viszont, fiatalok vagyunk. Jelen 
szolgálatunk 40 évvel ezelőtt kezdődött az Egyesült Államokban. Ma, 
Isten kegyelméből, a világ 14 országában vannak zsidó misszionáriu-
saink: Ausztráliában, Fehéroroszországban, Brazíliában, Kanadában, 
Franciaországban, Németországban, Magyarországon, Izraelben, 
Oroszországban, Dél-Afrikában, Svájcban, Ukrajnában, az Egyesült 
Királyságban és az USÁ-ban. Az első századi zsidókhoz hasonlóan  a 
Messiás Jó Hírét visszük “elsőként zsidónak, de görögnek is”.

A legújabb missziós mezőnk Magyarország. Több mint 80.000 zsidó 
ember él Budapesten. Ezen felül zsidó turisták százai látogatják a 
várost minden nap. Ez avatja Budapestet egy különlegesen alkalmas 
hellyé mind a helyi, mind a nemzetközi zsidó evangelizáció számára.

MIVEL FOGLALKOZUNK? 
Az Örömüzenetet hirdetjük egy szeretetteljes de nyílt és közvetlen 
módon. Szórólapok osztása, személyes látogatások, Biblia-tanul-
mányozások, web- és médiaevangelizáció útján és még sok más módon 
is igyekszünk elmondani az embereknek, hogy a Messiás már eljött, és 
az ő neve Jézus. Amikor az emberek hívőkké lesznek, segítünk nekik 
meggyökerezni egy egészséges helyi gyülekezetben, ahol lehetőségük 
van a növekedésre.

Mi zajlik éppen most?  Európában egy evangelizációs kampánysorozat 
folyik, melynek neve: “Élet a halálból”. Közép- és Kelet-Európa oly sok 



városának van szüksége arra, hogy hallják 
az evangéliumot zsidó testvéreink szájából. 
Olyan városok, mint  Berlin, Varsó, Budapest, 
Bukarest és sok másik. Szenvedéstörténetünk 
hosszú és tragikus. Amikor mi, zsidók vissza-
térünk ezekbe a városokba, ajkunkon az 
Evangélium jó hírével, az emberek felis-
merik, hogy valamiféle csodát látnak. Ez az 
“Élet a halálból”: az a most is folyamatban 
levő vállalkozásunk, hogy az Isten szere-
tetéről és az örök életről szóló üzenetet 
elvigyük azokba a városokba, ahol népünk 
közül oly sokan pusztultak el.

Izraelben helyi születésű misszionáriusaink szintén benne vannak 
egy evangelizációs kampánysorozatban, melynek neve: “Izrael, itt 
van Istened.”Haifától Tel Avivig és Eilatig a mi Jézusban hívő zsidó 
misszionáriusaink hirdetik a Jó Hírt izraeli honfitársaiknak éppúgy, 
mint a palesztinoknak. Az embereknek meg kell tudniuk, hogy 
semilyen programban nem fognak igazi békére találni. Az igazi 
békével csak a a Békesség Fejedelmével, Jesuával  való személyes 
kapcsolat ajándékozhat meg.

 

HOGYAN KAPCSOLÓDHAT BE A 
TE GYÜLEKEZETED?
Nagy szükségünk van az im-
ádságaitokra, és hálásak lennénk, 
ha lehetőséget kapnánk arra, hogy 
ellátogassunk a közösségetekbe, 
és részletesebben is beszámolhas-
sunk evangelizációs munkánkról. 
Ha szeretnél többet megtud-
ni rólunk, keress bennünket 
elérhetőségeinken!



1 Miután ezt mondta, Jézus felnézett az égre, és így 
szólt: „Atyám, eljött az idő, hogy megmutasd Fiad 
dicsőségét, hogy Fiad is megmutassa a te dicsőségedet. 
2 Te hatalmat adtál neki minden ember fölött, hogy 
örök életet adjon azoknak, akiket neki adtál! 3 Az örök 
élet pedig az, hogy megismerjenek téged, az egye-
tlen, igaz Istent és Jézus Krisztust, akit elküldtél. 4 Én 
megdicsőítettelek téged ezen a földön. Befejeztem a 
munkát, amivel megbíztál. 5 Ezért most dicsőíts meg 
engem, Atyám, a te jelenlétedben, azzal a dicsőség-
gel, amely az enyém volt tenálad, mielőtt még a világ 
létrejött volna.
 6 Azoknak az embereknek, akiket a világból nekem 
adtál, megmutattam, hogy milyen vagy. Ők a tieid 
voltak, de nekem adtad őket, és engedelmeskedtek a 
tanításodnak. 7 Most már tudják, hogy minden, amit 
nekem adtál, tőled származik. 8 Amiket tőled hallot-
tam, megtanítottam nekik. Ők pedig elfogadták, és 
valóban felismerték, hogy tőled jöttem, és elhitték, 
hogy te küldtél engem.
 9 Értük imádkozom most, és nem a hitetlenekért. 
Azokért, akiket nekem adtál, mert a tieid. 10 Mert 
ami az enyém, az mind a tiéd, és ami a tiéd, az az 
enyém, és én dicsőséget kaptam általuk. 11 Én már 
nem maradok többé ezen a világon, hanem hozzád 
megyek, de ők itt maradnak. Szent Atyám, tartsd meg 
őket hatalmad által, amelyet nekem adtál, hogy ők is 
egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk! 12 Amíg 
velük voltam, megtartottam őket azzal az erővel, amit 
nekem adtál, és megőriztem őket. Nem is veszett el 
egy sem, csak az, aki erre lett kiválasztva, hogy az Írás 
beteljesedjék. 13 Most hozzád megyek, de ezeket még 
elmondom, amíg ezen a világon vagyok, hogy az én 
örömöm teljes legyen bennük. 14 Amiket tőled hallot-
tam, megtanítottam nekik. De a világ gyűlölte őket, 



mert ők nem ebből a világból valók, ahogyan én sem 
vagyok e világból való. 15 Nem arra kérlek, hogy vedd 
ki őket ebből a világból, hanem hogy őrizd meg őket a 
Gonosztól!
 16 Ők nem ehhez a világhoz tartoznak, mint ahogyan 
én sem. 17 Készítsd fel őket a szolgálatodra igazságod 
által! A te tanításod az igazság. 18 Ahogyan te elküldtél 
engem erre a világra, ugyanúgy küldöm el én is őket. 
19 Elkészítem magam a szolgálatodra. Értük teszem 
ezt, hogy ők is valóban készek legyenek szolgálni 
téged.
 20 Nem csak értük kérlek most, hanem azokért is, 
akik az ő tanításukra hisznek majd bennem. 21 Kérlek, 
hogy ők is egyek legyenek, ahogyan te, Atyám, ben-
nem vagy, és én benned. Ők is bennünk legyenek, hogy 
elhiggye a világ, hogy te küldtél engem.
 22 Nekik adtam azt a dicsőséget, amit tőled kaptam, 
hogy ők is egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk: 
23 én bennük, és te énbennem, hogy teljesen eggyé 
legyenek. És ezáltal megtudja a világ, hogy te küldtél 
engem, és őket is ugyanúgy szeretted, ahogyan engem 
szerettél.
 24 Atyám, azt akarom, hogy azok, akiket nekem 
adtál, velem legyenek ott, ahol én vagyok. Lássák 
dicsőségemet, amit tőled kaptam, mert te már a világ 
teremtése előtt szerettél engem.
 25 Igazságos Atyám, a világ nem ismer téged, de én 
ismerlek, és ezek a tanítványok tudják, hogy te küldtél 
engem. 26 Megmutattam nekik, hogy milyen vagy, és 
meg is fogom mutatni, hogy az a szeretet, amellyel 
engem szerettél, bennük legyen, és én is őbennük 
éljek.”

(János evangéliuma 17. rész)



Megjelent a Wycliffe Bibliafordítók gondozásában
2014. augusztus


