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ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓS
ÉS MISSZIÓI SZOLGÁLAT
„Mindenkinek mindenné lettem, hogy mindenképpen megmentsek némelyeket.” (1Kor 9,22)
Az evangelizáció és misszió az egyház alapvető hivatása, ezért annak
érvényesülnie kell az egyház egész munkájában. Az egyház evangelizációval fordul a hitükben erősítésre szorulók és az egyháztól eltávolodottak,
belmissziós szolgálattal a hazai nemkeresztyének, külmissziós felelősséggel pedig a külföldi nemkeresztyének felé.
(MEE 2005. évi V. törvény)
***
A keresztyén ember nem több és nem más, mint a társai. Egyszerűen felismerte és átélte megajándékozottságát, ezért a környezetének is továbbítani akarja a megismert örömhírt. Küldetésben, misszióban éli az életét.
Hite szerint Jézus Krisztus az egyetlen megoldás az Istentől elszakadt,
tőle elidegenedett világ számára. Az emberek jelenben átélt és az örökkévalóság távlatát érintő kérdéseire egyaránt nála található a válasz. Az egyházhoz tartozók és abban szolgálatot teljesítők Jézust hirdetik szavakkal
és odaszánt jelenléttel, figyelemmel. Teszik ezt a Biblia tanítását követve
és az egyház intézményi kereteit, lelki és anyagi forrásait, tagjainak emberi
tudását és tapasztalatait kiaknázva.
A Magyarországi Evangélikus Egyház misszióját az Országos Evangelizációs és Missziói Bizottság, a különböző szinteken megbízott missziói lelkészek és a missziói munkaágak speciális szolgálatai segítik. Ilyen módon
ágazik szét a missziói szolgálat a nők, a férfiak, az alkoholbetegek, a cigányság, a börtönök fogvatartottai, a repülőtéren megfordulók felé, a zsidóságot érintően, a rádió és egyéb médiumok érdeklődői, valamint a felvidéki
magyar evangélikusok felé.
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Az itt felsorolt és bemutatott területek nem fedik le a Magyarországi Evangélikus Egyház teljes missziói munkáját, ezek mellett működik még többféle
szervezet például a kórházakban lévők, a gyermekek és a fiatalok elérésére,
illetve egyedi, helyileg szervezett kezdeményezésekként. A misszió fő üzenete: „Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött Fiát adta, hogy aki hisz
őbenne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen” (Jn 3,16).
Kérdéseiket, érdeklődésüket örömmel fogadják a missziói munkaágak
felelősei, akiknek neveit és elérhetőségeit megtalálhatják az adott terület
bemutatkozása után.
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Missziói munkaágak

EVANGELIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI BIZOTTSÁG
Az Evangelizációs és Missziói Bizottság:
a) javaslatot tesz az egyház evangelizációs és missziói munkája súlypontjai
nak meghatározására;
b) javaslatot tesz missziói munkaágak indítására, munkatársak alkalmazására;
c) előkészíti, koordinálja és értékeli az egyházkerületi és országos evangélizációs és missziói alkalmakat;
d) konzultációkat szervez az egyházmegyei evangelizációs és missziói fele
lősök, valamint a missziói munkaágak és szervezetek vezetői részére;
e) a költségvetésben biztosított kereteken belül évenként kiírja, elbírálja és
értékeli a missziói pályázatokat;
f) javaslatot tesz az evangelizációs és missziói szolgálatot érintő törvények
és szabályrendeletek meghozatalára, módosítására;
g) szakmai felügyeletet gyakorol - együttműködve az országos iroda illetékes missziói munkaágával - a női-, bel- és külmissziói, valamint cigány- és
egyéb missziói munka felett, felügyeli munkatervüket;
h) segíti a missziói munkaágakat a különböző egyházi alkalmakon és rendezvényeken;
i) szakmailag illetékes bizottságként véleményezi és – utalva az egyház
intézményeiről szóló 2005. évi VIII. törvény 4. § (2) bekezdésére - jóvá
hagyja az egyházban létrehozandó missziói intézmény alapítását, az
alapító okiratok módosítását, továbbá ellátja a törvényben meghatározott feladatát az intézményvezetők megválasztása során.
(Részlet az országos egyház bizottságainak működéséről szóló szabályrendeletből)
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ORSZÁGOS EVANGELIZÁCIÓS ÉS MISSZIÓI LELKÉSZ
Az országos evangelizációs és missziói lelkész koordinálja országos szinten a Magyarországi Evangélikus Egyház (MEE) missziói munkaágait. Ezek
a szolgálatok különféle célzott csoportokat érnek el az egyház üzenetével
és kinyújtott kezével, közöttük említhetjük például a cigányságot, a börtönökben fogva tartottakat, az alkoholbetegeket és a felvidéki magyar evangélikusokat.
Az evangelizációs és missziói lelkész rendszeres segítő kapcsolatot ápol a
különféle missziói szolgálatok felelőseivel. Konzultációkra hívja össze őket,
országos programokat szervez. Meghívások révén folyamatosan járja a Kárpát-medencét, igehirdetéssel, előadással szolgál a gyülekezetek különféle
alkalmain. Munkáját az evangélikus egyház Evangelizációs és Missziói Bizottságával karöltve végzi. Keresi és erősíti az összeköttetést más keresztyén
egyházak és szervezetek képviselőivel és missziói tevékenységeivel.
A missziói lelkész egyben az Evangélikus Missziói Központ – Magyar Evangélikus Rádiómisszió igazgatója, a regionális rádiókban sugárzott evangélikus missziói műsorok főszerkesztője, valamint a Híd evangélikus missziói
magazin felelős kiadója és szerkesztője.
Szeverényi János országos evangelizációs és missziói lelkész
janos.szeverenyi@lutheran.hu
06 20 824 5463
szeverenyijanos.hu
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EVANGÉLIKUS MISSZIÓI KÖZPONT – MAGYAR EVANGÉLIKUS
RÁDIÓMISSZIÓ
Az Evangélikus Missziói Központban működik a Magyar Evangélikus Rádiómisszió, mely hetente készít rádióműsorokat stúdiójában. Ezek célja annak
az örömhírnek az életszerű, közérthető formában való megszólaltatása,
amely minden élethelyzetben, minden körülmények között reménységet és
megoldást kínál embertársainknak.
A Lélekhangoló evangélikus műsort a rádiómisszió világi és egyházi rádiós partnerei sugározzák Budapest és számos vidéki város vételkörzetében,
valamint a határon túl, illetve az interneten. A missziói központban a rádiómisszióval szoros együttműködésben folyik a további médiamunka is.
A stúdióban és egyházi rendezvényeken készülő felvételek – igehirdetések, interjúk, versek, énekek – CD-n és az internet nyújtotta csatornákon
keresztül kerülnek megosztásra.
A misszio.lutheran.hu honlap igehirdetési, interjú-, zenei és egyéb felvételek széles kínálatával szolgál a látogatók számára. Ezek folyamatosan
feltöltésre kerülnek a YouTube-csatornájukra is. A központ Facebook-oldalán is megosztják a léleképítő olvasnivalók, hanganyagok, videók, valamint
missziói programok ajánlóit.
Az Evangélikus Missziói Központban készülő Híd evangélikus missziói
magazin a hazai gyülekezeteken kívül a határon túli olvasókhoz is eljut. A szolgálat részét képezi további kiadványok, könyvek kiadása is.
evmis@lutheran.hu
06 1 400 3057
misszio.lutheran.hu
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NŐI MISSZIÓI SZOLGÁLAT
A női misszió 1998 óta segíti egyházunkat küldetése betöltésében. Felvállalja az asszonyok sajátos érdekeinek képviseletét és az evangélikus as�szonyok bázisává kíván lenni. Segíteni kívánja a hitben keresőket, és azokat
a szülőket, akik gyermekeiket egyedül nevelik. Menedéket keres és lelki
segítséget ad a bántalmazást szenvedőknek.
Alkalmat teremt a találkozásokra, a tanulásra, az elcsendesedésre, az
ökumenikus együttműködésre: országos és regionális nőtalálkozókat szervez, rendszeresen tart női klubot, ökumenikus női imaórát, asszonyhétvégét, nyári, hitmélyítő és egyedülálló szülők, illetve gyermekeik számára
szervezett konferenciákat.
B. Pintér Márta
marta.pinter@lutheran.hu
06 20 824 2791

FÉRFIMISSZIÓ
A férfiak gyakran nehezebben találják meg a helyüket a gyülekezet közösségében, pedig nagy szükség van a jelenlétükre. Az egyházi élet és a hit gyakorlása
„férfi dolog” is, nem csak a nőkre tartozik. A férfimisszió terepet kínál az aktív
szerep- és felelősségvállalásra. Egy férficsoport nagyon sokat segíthet a gyülekezetben például önkéntes munkával, és létrehozhat olyan fórumot, amelyhez más férfiak is szívesen csatlakoznak. Felkarolhat olyan fiatalembereket,
akik árvák, félárvák, vagy egyszerűen a családjukban nincs férfi példakép.
Az ország különböző területein élő csoportok tartják a kapcsolatot egymással, az egyházkerületi és regionális férfimissziós napok mellett az
egyes gyülekezetek férficsoportjai közös programokat is szerveznek, ahol
minden korosztályt szívesen látnak.
Koháry Ferenc
ferenc.kohary@lutheran.hu
06 20 824 7122
Evangélikus Férfimisszió
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CIGÁNYMISSZIÓ
A munkaág tevékenységei közé tartozik találkozók, nyári táborok, gyerek
táboroztatás, bibliaiskolák, integrációs programok szervezése. Az Evangélikus Hittudományi Egyetemen a lelkészszakos hallgatóknak cigánymisszio
lógiai kurzust tartanak.
Három evangélikus gyülekezetben folyik deklaráltan cigánymissziói
munka: Orosházán a cigány családokkal intenzív a kapcsolattartás. Istentiszteleteken nagy számban vesznek részt cigányok. Heti ifjúsági alkalmak,
gyerekeknek, fiataloknak nyári táborok kerülnek megszervezésre, szociális
segítségnyújtás folyik.
A nyírteleki Filadelfia Evangélikus Egyházközség holisztikus missziói
szolgálatot végez a Görögszálláson és Belegrádon élő cigányság között.
Szociális földprogramban biogazdaságot, a Biztos kezdet gyerekházat és
tanyagondnoki szolgálatot működtetnek.
Sárszentlőrincen heti bibliaórák folynak, a cigányság hűséges pásztorolása történik laikus segítők bevonásával. A cigány ételek bemutatója program is időről-időre megrendezésre kerül. Az evangélikus sajtóban is beszámolókat közölnek a cigánymissziói történésekről.
Folyamatos az ökumenikus együttműködés protestáns felekezetek mis�szióival, illetve a közös alkalmak szervezése, ezeken az evangélikus cigányság részvétele.
Bakay Péter
pbakay@gmail.com
06 20 824 5742
Sárszentlőrinci Evangélikus Cigánymisszió
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REPÜLŐTÉRI LELKÉSZSÉG
Az ökumenikus kápolna a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 2B termináljának galéria szintjén található, amit az indulási szintről lehet megközelíteni. A kápolnába szívesen mennek be elcsendesedni az utasok, alkalmazottak, várakozók és kísérők. Sokan térnek be, hogy imádkozzanak vagy a
lelkésszel beszélgessenek. A repülőtér alkalmazottai is gyakran beülnek
néhány percre, hogy lelkileg feltöltődve folytassák munkájukat.
A gyakorlott utazó észreveszi a reptéri lelkészi kitűzőt, és tudja, hogy bármikor odaléphet hozzá, megszólíthatja őt.
A Határrendészeti Parancsnokság repülőtéri kirendeltsége megállapodást kötött a Magyarországi Evangélikus Egyházzal is, hogy a repülőtéri
lelkész az idegenrendészeti fogdába kerülteket szükség esetén lelkigondozza. A kápolna felszentelt helyiség, ezért lehetőséget nyújt keresztelőre,
konfirmációra és esküvőre is.
Dr. Fischl Vilmos
vilmos.fischl@lutheran.hu, kapolna@bud.hu
06 1 296 7899, 06 20 824 6248

VAKMISSZIÓ
Evangélikus Missziói Központ
evmis@lutheran.hu
06 1 400 3057
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ALKOHOLBETEG-MENTŐ MISSZIÓ
A Középhalmi Misszió 1984-ben kezdte meg szolgálatát az alkohol- és szenvedélybetegek között, felismerve, hogy ez a probléma nem gyógyítható, de
Krisztust elfogadva, az ő segítségével meg lehet szabadulni a megkötözöttségekből. Lelkész, orvos, pedagógus és szabadult alkoholista együtt, ös�szefogva vesz részt ebben a munkában.
Az alapítvány célja a megelőzés, a betegek felkutatása és gondozása,
rehabilitációja; családterápia, az ifjúság nevelése, az idősek gondozása.
A Szarvas-Ótemplomi Evangélikus Egyházközséggel együttműködve
tartanak alkalmakat alkohol- és nikotinfüggő szenvedélybetegek részére közös és egyéni beszélgetések formájában. Nyaranta hittanos tábort,
csendesheteket, illetve úgynevezett gyógyító-szabadító heteket és csendes hétvégéket rendeznek Piliscsabán, az Evangélikus Missziói Központtal
közösen szervezve.
Evangélikus Missziói Központ
evmis@lutheran.hu
06 1 400 3057
Középhalmi Evangélikus Misszió Alapítvány (Szarvas)
kozephalom.hupont.hu
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ZSIDÓMISSZIÓ
A zsidómisszióban tevékenykedők szíve vágya, hogy a nép, melyben az Úr
először jelentette ki magát, és az evangéliumot először hallhatta, továbbra
is hallhassa és tanulhassa az örömhírt. Megismerje és tapasztalja, hogy Isten Izrael Szabadítója, a világ Megváltója, aki a Názáreti Jézusban emberré
lett. Ezért választották mottóul az igét: „Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten hatalma az minden hívőnek üdvösségére, először a zsidóknak, majd pedig a görögöknek” (Róm 1,16).
Feladatuknak tartják továbbá a bizonyságtételt arról, hogy a megbékélés
és a kiengesztelődés egyedül az Úr Jézus Krisztusban lehetséges, ő Szabadító. Őbenne és őáltala érezheti az egyház a felelősségét annak is, hogy
zsidó testvérei felé tartozik a hír elmondásával. Ezért szeretnék:
– a keresztyén szeretetet Jézusban megmutatni és megélni a zsidóság felé,
– az egyház népében a felelősséget ébreszteni a zsidóság felé,
– hirdetni az örömhírt a zsidóságnak.
A Gisle Johnson Intézet imádságával szeretné hordozni a zsidó népet, és
támogatni szeretné a messiási zsidóságot. Az intézet az evangélikus egyház támogatásával, a Norvég Zsidómisszió történelmi múltú szervezet
magyarországi tagjaként működik.
Endreffy Géza
geza.endreffy@lutheran.hu
06 20 928 9955
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BÖRTÖNLELKÉSZI SZOLGÁLAT
A börtönlelkész feladata valamennyi egyház és missziói társaság munkájának koordinálása, illetve a vallásgyakorlás elősegítése az intézet valamen�nyi fogvatartottja részére – igény szerint. Hétközi és nagyünnepi istentiszteletek szervezése a fogvatartottak számára, felekezettől függetlenül.
A szolgálattévők minden lehetőséggel élnek, amit a jogszabály nem tilt.
A bibliaórák, áhítatok tartása mellett fontos a rendszeres egyéni és csoportos lelkigondozás a női és férfi fogvatartottak körében.
A lelkész szükség szerint az intézet állományának részére is rendelkezésre áll (gyóntatás, lelkigondozás, keresztelői, esküvői szertartás).
Erdélyi Csaba munkaági koordinátor (Budapest)
csaba.erdelyi@lutheran.hu
06 20 289 5827
Simon Viktória (Budapest)
06 20 824 7865
Aklan Béla Sándor (Eger)
bela.aklan@lutheran.hu
06 20 824 8381
Jánosa Attila (Győr)
attila.janosa@lutheran.hu
06 20 824 4618
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FELVIDÉKI MISSZIÓ
Szlovákia magyarok által lakott, határmenti területein nagy igény van a
magyar nyelvű istentiszteletekre és gyülekezeti alkalmakra. Ezt a helyi szolgálattevők nem mindig tudják megfelelően biztosítani.
Az elmúlt években magyarországi friss nyugdíjas lelkészek segítségével fellendült a magyar nyelvű szolgálat Felvidéken. Sajógömöri központtal Tornalja, Lőkösháza, Gömörpanyit, Lekenye gyülekezeteiben, valamint
Rozsnyón, Kőrösben, Berzétén tartanak magyar nyelvű istentiszteleteket,
bibliaórákat.
A hosszúszói anyagyülekezet vonzáskörében Kecsőn, Ardón, Kuntapolcán óvodás és iskolai hittant, konfirmációi oktatást, bibliaórát szerveznek.
Nyáron Százdon és Hosszúszón a falu által szervezett táborban a magyar
nyelvű hittan foglalkozásokon szinte a falu összes gyermeke részt vesz.
Lóczy Tibor
loczytibi@centrum.sk
+421 907 88 53 84
sajógömöri evangélikus gyülekezet; sajógömöri imaközösség
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Missziós szolgálatot végző
szervezetek

EVANGÉLIKUS BELMISSZIÓI BARÁTI EGYESÜLET (EBBE)
Részlet az Alapszabályból:
„Az Egyesület célja, hogy összefogja mindazokat a testvéreket, akik az Isten
igéjében kijelentett s a golgotai keresztben megragadott evangélium alapján hitük, szeretetük, szolgálatuk felajánlásával a jelen egyesületi keret
formájában is munkálni szeretnék az anyaszentegyház ébredésének és épí�
tésének ügyét azzal a meggyőződéssel, hogy az egyháznak és a hívőknek
állandó reformációra van szüksége. Az Egyesület a 2002. január 8-án indult
evangélikus egyházi őrállói mozgalom hátterén szerveződik, ugyanakkor
épülni kíván a II. világháború előtti evangélikus megújulási és egyházépítői
hagyományokból: a Baráti Mozgalom, valamint a Belmissziói munkaprogram
áldásaiból.”
Az EBBE az egyéni keresztyén életünk megújulásán túl az egész anyaszentegyház ébredéséért küzd rendszeres imádkozó közösségben és célirányos
szolgálatban.
Az egyház megújulásához elengedhetetlennek tartja a teológiai reflexiót,
elsősorban a reformáció örökségének, a mai embert is megszólító lutheri
teológiának az érvényesítését.
Dr. Garádi Péter elnök
ebbe@lutheran.hu
06 20 824 9884
ebbe.lutheran.hu
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EVANGÉLIKUS KÜLMISSZIÓI EGYESÜLET (EKME)
Az Evangélikus Külmissziói Egyesület olyan evangélikusok egyházi egyesületként működő közössége, akik komolyan veszik Jézus parancsának azt a
szavát, hogy „széles e világra”.
Tevékenysége:
– összejöveteleket szervez és rendez egyházmegyei, regionális szinten,
– tájékoztat szóban és írásban a Dunántúli Harangszó, a Híd és az Evangélikus
Élet hasábjain, könyvekkel,
– évente beszámoló közgyűlést tart,
– nyáron több napos konferenciára gyűjti össze a külmisszió barátait,
– gyermektáborokban ébreszti a fiatalok missziói felelősségét,
– segíti a külmissziói munkára vállalkozók felkészítését,
– anyagilag támogatja a kiküldöttek szolgálatát,
– igyekszik az evangéliummal elérni a hazánkban élő hontalan keresztyéneket,
– a baráti kör tagjai imádságban hordozzák az egyesület munkáját.
B. Pintér Márta lelkészi elnök
Zalán Péter társelnök
ekme@lutheran.hu
06 20 824 2791
kulmisszio.hu
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EVANGÉLIKUSOK KÖZÖSSÉGE AZ EVANGÉLIUMÉRT (EKE)
Az EKE mozgalomként működik a Magyarországi Evangélikus Egyházban.
Tagjai evangélikus lelkészek és laikusok, akiknek a személyes életében és
szolgálatában meghatározó Isten igéje.
Fontosnak tekinti a Jézus Krisztusról szóló örömhírnek a teljes Szentírás
szerinti hirdetését, továbbadását minden lehetséges formában.
A személyes bizonyságtételen túl, a közösség különböző evangelizáló
és hitmélyítő alkalmakat, csendesnapokat, hétvégéket és heteket szervez gyermekek, fiatalok, felnőttek, családok és gyülekezetekben szolgálók számára.
Bibliaiskolát működtet gyülekezeti tagok képzése céljából, hogy az igében elmélyülhessenek és szolgálatra felkészítettek legyenek.
Kiadványai: EKE Énekeskönyv, ÉletMűhely oktatócsomag, Fehérke hangjáték CD-n és kazettán. Ittzés István igehirdetések, (M)ilyenek a fiúk, (m)ilyenek
a lányok.
A közösség szolgálatának szervezeti, jogi és anyagi kereteit az EKE Evangéliumi Alapítvány biztosítja. A közösség magánadományokból tartja fenn
magát.
Oravecz András elnök
andras.oravecz.eke@gmail.com
06 20 824 6061
Herkely János titkár
ekeal@freemail.hu
06 1 332 7063
ekealapitvany.hu
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MAGYARORSZÁGI EVANGÉLIKUS IFJÚSÁGI SZÖVETSÉG
(Mevisz)
A Mevisz mint társadalmi szervezet 1988-ban alakult. Megalapításának célja, hogy a Magyarországi Evangélikus Egyháztól függetlenül, de az alapvető
egyházi tanításokat követve egyfajta gyakorlóterepet biztosítson az evangélikus fiatalság számára az aktív ifjúsági munka kialakítása érdekében.
A kezdetektől működő Bárka szakcsoport a szociális területen végzett
munkába vonja be a fiatalokat többek között azért, hogy kapcsolatok teremtődjenek a sok esetben nagyon zárt világban élő mozgássérült, látássérült és értelmi fogyatékos emberek és az ép fiatalok között.
A Mevisz Bárka-csoport 1989 óta szervez nyári táborokat. Jelenleg öt
tábor működik, amelyek minden nyáron különböző helyszíneken és időpontokban kerülnek megrendezésre.
Évről évre megrendezik azt a passiójátékot, amelyben mozgássérült és
„ép testű” fiatalok együtt játsszák el Jézus Krisztus szenvedéstörténetét.
Szász Levente elnök
Kiss Ramóna irodavezető
mevisz@mevisz.hu
06 20 824 2047
mevisz.hu
MEVISZ
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ZÁKEUS MÉDIA CENTRUM (ZMC)
A ZMC 1988-ban alakult. Nevét Lk 19,3 alapján Zákeusról kapta, aki látni akarta Jézust. A cél tehát a láttatás. A ZMC a modern, volt keresztyén társadalom „ÍRÁS-tudatlanjait” igyekszik elérni. Nem az egyházat akarja bemutatni,
hanem a Teremtő és Megváltó Isten munkáit, keze nyomát: természetesen
minél több, a világból vett képpel.
A ZMC munkájának legfőbb területe: tévéműsorok készítése, illetve ezek
interneten történő megosztása.
A műsorok főbb csoportjai:
– evangelizációk, hitébresztő bizonyságtételek (pl. Ébredés magazin; Deák
téri országos evangelizációk),
– családi sorozatok (pl. Az anyaméh gyümölcse jutalom; Családfa),
– Rozetta – egyházművészeti magazin,
– 1000 km kerékpárral egyháztörténeti utakon – hangulatos, játszva tanító
egyháztörténeti, néprajzi sorozat,
– további sorozatok: kántorokról, hosszú életű, illetve nem tradicionális evangélikusokról; portrék több mint hatvan prominens egyházi személyről,
– eseményeken, előadásokon készült felvételek,
– dokumetumfilmek.
Győri János Sámuel igazgató
06 20 824 5855
Győri András Timótheus főmunkatárs
06 20 824 6121
zmc.lutheran.hu
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Felekezetközi
missziós szervezetek

MAGYAR TESTVÉRI BÖRTÖNTÁRSASÁG
A Prison Fellowship International száztizennyolc országban végzi gyümölcsöző szolgálatát. A Magyar Testvéri Börtöntársaság a nemzetközi szervezet tagja, egy országos missziós szervezet. Tagjai hívő emberek, akik önkéntes alapon vesznek részt a misszió szolgálatában. Fő feladatának tekinti
mindazok megsegítését, akiket egy-egy bűncselekmény elkövetése érint.
Ezek: a fogvatartottak, szabadulók, hozzátartozóik, különös tekintettel a
gyermekekre, s az áldozatok. Számukra nyújtanak lelki és szociális segítséget. Munkatársaik számára igazolványokat állítanak ki, mely lehetővé teszi
a börtönbe való bejutásukat, ezzel segítve elő a börtönmissziós szolgálat
végzését.
Jelenleg közel száz olyan önkéntes munkatársuk van – lelkészek, papok,
gyülekezeti tagok, laikusok –, akik az ország különböző börtöneiben végzik
munkájukat, s több száz fő, akik alkalomszerűen a börtönön kívüli munkákban vesznek részt. Az Angyalfa-programot 1993 óta szervezik, több száz
gyerek karácsonyi megajándékozásával, nyári táboroztatásával. Konferenciákat, képzéseket tartanak.
Olyan programokat valósítanak meg, amelyek nagymértékben hozzájárulnak a családi kapcsolatok helyreállításához, a fogvatartottak társadalomba való visszailleszkedéséhez.
Gaál-Katona Csilla elnök
bortonmisszio@gmail.com
06 20 362 4795
bortontarsasag.hu
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LEPRAMISSZIÓ MAGYARORSZÁG
A Lepramisszió 1974 óta szolgál, a Nemzetközi Lepramissziónak 2000 óta
tagja. Jézus Máté evangéliumában olvasható parancsának értelmében
(Mt 10,8) a misszió célja a világ számos országában – elsősorban Indiában–
élő mintegy hatmillió leprás beteg gyógyítása, evangelizálása. A meggyógyítottak rehabilitációja, a gyógyultak és családtagjaik oktatása, szakmára
tanítása, számukra munkahelyek teremtése, otthonhoz juttatásuk. Tevékenységét a magyarországi keresztyén felekezetek aktívan támogatják
imádságaikkal, adományaikkal.
A Lepramisszió ökumenikus misszió. Munkáját a nemzeti bizottság felügyeli, melynek hat tagját a magyarországi evangélikus, református és baptista egyházak vezetői delegálják, egyenlő számban. Evangélikus kurátorok: Drávay Zoltánné és Kapi Zoltán.
A Lepramisszió szívesen mutatja be szolgálatát gyülekezeti és más
közösségi alkalmakon az ország bármely részén.
Riskóné Fazekas Márta elnök
info@lepramisszio.hu
06 30 638 4736
lepramisszio.hu
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MAGYARORSZÁGI KERESZTYÉN
IFJÚSÁGI EGYESÜLET (KIE)
A KIE programjaiba a bibliaóráktól a futballmeccsekig, a kulturális előadásoktól a drogosok közötti munkáig, a nyelvtanfolyamoktól az evangelizációig bármi beletartozhat. Az ország különböző településein, különböző
munkacsoportokban vannak jelen. Bárki részese lehet a KIE-munkának, ha
van kedve sátortáborozni; nyomkeresővé válni; fiatalokkal együtt énekelni,
zenélni, táncolni és egy nemzetközi mozgalomnak tagja lenni.
Gregersen-Labossa György elnök
06 20 824 6223
Marton Tamás titkár
martontamas@kie.hu
06 20 327 2382
kie@kie.hu
kie.hu
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MAGYAR KÉKKERESZT EGYESÜLET
A Magyar Kékkereszt Egyesület célja az alkoholizmusban és más szenvedélybetegségekben szenvedő, lelki és testi gyógyulást keresők segítése
úgy, hogy a keresztyén hitben megismerjék Isten szabadító erejét.
Az egyesület a szenvedélybetegségek megelőzése, terjedésének megakadályozása, a szenvedélybetegek gyógyítása céljából fejti ki tevékenységét. Ennek érdekében ifjúsági felvilágosító, prevenciós munkát (nyári
táborok, ifjúsági csoportok), valamint utógondozó-rehabilitációs tevékenységet is végez.
Az egyesület a gyógyító munka központjául alkohológiai szakintézetet
tart fenn Dömösön, amelybe az ország bármely pontjáról önkéntes jelentkezés útján és kórházi beutalóval juthatnak a gyógyulni vágyók.
iroda@kekkereszt.org
Magyar Kékkereszt Egyesület Addiktológiai Rehabilitáció
Szenvedélybetegek Átmeneti Otthona (Dömös)
06 33 507 100; 06 30 588 5950
kekkereszt.org
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KERESZTÉNY ORVOSOK MAGYARORSZÁGI TÁRSASÁGA (KOMT)
A KOMT harminc éve alakult, az egyetlen felekezetközi keresztény egészségügyi szervezet, amely:
– minden Krisztust követő egészségügyi dolgozó előtt felekezeti hovatartozás nélkül nyitva áll;
– minden egészségügyi dolgozó előtt nyitva áll (orvosok, fogorvosok, gyógyszerészek, ápolók, szakdolgozók);
– minden generáció előtt nyitva áll – hallgatók, rezidensek, aktívak, nyugdíjasok.
Céljuk összefogni, bátorítani és képezni a keresztény egészségügyieket
Magyarországon és határainkon túl.
Balláné dr. Molnár Márta elnök
Dr. Győri Gábor főtitkár
komt@komt.hu
komt.hu

VAKMISSZIÓ (REFORMÁTUS)
A vakmisszió célja, hogy Isten Igéjét, szeretetét és vigasztalását adják
tovább a látássérülteknek, kimozdítsák őket otthonaikból és találkozási
lehetőségeket biztosítsanak Istennel és egymással is. Számukra kegyességi és hitéletük gyakorlásához szükséges irodalmat biztosítanak.
Nógrádiné Kovács Alexandra lelkipásztor
vakmisszio@rmk.hu
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TELEFONOS ÉS INTERNETES LELKIGONDOZÁS (REFORMÁTUS)
A modern társadalmakban a lelki problémák és megbetegedések számaránya, a deviáns magatartások, köztük az öngyilkosság aránya is nő. A telefonos és internetes lelkigondozás prevenciós szolgálat. Célja, hogy a kritikus
helyzeteket megelőzzék, és a bajba jutott embert hozzásegítsék problémái
megoldásához. Hívható és Skype-on felkereshető: lelki válság esetén,
emberi, családi, lelkiismereti, hitbeli kérdések megbeszélésére.
Dr. Révész Jánosné misszióvezető lelkész
dr.revesz.aniko@freemail.hu
Lelkigondozói vonalak:
06 80 296 844 (ingyenes zöld szám); 06 1 201 0011
Skype-azonosító: lelkigondozas1
telefon-lelkigondozas.hu

SIKETMISSZIÓ (REFORMÁTUS)
A siketmisszió célja a hallássérültek gyülekezeti betagolódásának elősegítése. Az általuk szervezett országos és határon túli esélyteremtési programokon több száz siket gyermek vesz részt évről évre. A siketmisszió vezetője a
vizuális Biblia létrehozásában is részt vesz, amely akadálymentessé teszi a
siketek számára a Szentírás könyveit.
Járay Loránd református lelkész, misszióvezető
siketmisszio@rmk.hu
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WYCLIFFE BIBLIAFORDÍTÓK
A Wycliffe Magyarország 1998 óta tájékoztatja és mozgósítja a gyülekezeteket, keresztyéneket a bibliafordítás mozgalmában való részvételre. Küldetése az, hogy a világon mindenki anyanyelvén olvassa és hallja a Biblia
üzenetét.
Látásuk az ún. VISION 2025, azaz, hogy 2025-ig elkezdődhessen a bibliafordítás minden olyan nyelven, amelyen az ma még szükséges. 1,5 milliárd
ember még mindig teljes Biblia nélkül él a világon, 145 milliónak pedig még
el sem kezdődött a fordítás az anyanyelvén.
A Wycliffe munkatársai önkéntesként vesznek részt a Szentírás fordítása és terjesztése mellett a különféle koordinációs és háttérszolgálatokban,
valamint a különböző nyelvészeti, írásolvasás-oktatói, közösségfejlesztői,
média, oktatói, technikai és logisztikai vagy épp menedzseri feladatokban.
Munkájukban ezért fontos szerepet játszanak partnereik (gyülekezetek és
magánszemélyek), akik imádságban, anyagilag és sok más módon kitartóan
mellettünk állnak.
A kiküldés és projektszervezés mellett tevékenységük másik fontos része
a hazai gyülekezetek segítése, a velük való partneri kapcsolat kiépítése és
ápolása.
info@wycliffe.hu
06 1 785 7889
wycliffe.hu
wycliffe.net
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SZENTÍRÁS SZÖVETSÉG
A Szentírás Szövetség Alapítvány 1993 óta működik Magyarországon. Fő
célja „segíteni minden korosztályt a rendszeres és szisztematikus bibliaolvasásban, hogy a Szentírásból minden gyermek és felnőtt megismerje az
evangéliumot és személyes hitre jusson Jézus Krisztusban”.
Két fő területen munkálkodnak, ahol a gyülekezetek szolgálatát, mis�szióját igyekeznek segíteni és erősíteni: kiadványok megjelentetése, illetve
táborok szervezése.
Az Útjelző ifjúsági bibliaolvasó kalauz elsősorban a tizenéves korosztályhoz szól, és negyedévente jelenik meg. 2021 decembere óta már ingyenes
mobilapplikáció formájában is elérhető.
A Bibliai Kalandtúra 7-12 éves gyerekeknek szól, mely a száz legfontosabb
bibliai történeten keresztül vezeti végig olvasóit egy mentor (felnőtt) segítségével, így adva teljes áttekintést a Bibliáról és az üdvtörténetről.
A gyülekezeti evangelizáció szolgálatában áll a Kereszt-kérdések című
segédanyag, amely egy tíz részből álló sorozat keretein belül dolgozza fel a
keresztyén hit legfontosabb kérdéseit. Ennek folytatása A tanítványság kérdései. Legújabb igényes, vizuális sorozatuk az Élet-kérdések, mely központi
témája a boldogság keresése.
Az alapítvány 1996 óta szervez főleg angol nyelvű napközis bibliatáborokat az általános iskolás korosztálynak, gyülekezetekkel együttműködésben,
magyar és angol anyanyelvű önkéntesek segítségével.
info@szentirasszovetseg.net
06 1 216 5115
szentirasszovetseg.net
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APOLÓGIA KUTATÓKÖZPONT (CFAR HUNGARY)
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 keresztyén hitet, és ezek
többsége megfelelő válasz nélkül marad. Az Apológia Alapítvány külföldi
példákat követve egy olyan Kutatóközpont támogatására jött létre, amely
hitvédelemre szakosodott teológiai ismeretterjesztést végez. A szolgálat
neve bibliai kifejezés, az „apológia” jelentése védőbeszéd. A közhasznú minősítésű alapítványt 2000-ben alapította a Magyar Evangéliumi Keresztény
Diákszövetség (MEKDSZ) és a Harmat Kiadó.
Szolgálatukban a tárgyilagosságra törekszenek, a hitvédelemben végső
mércének a Szentírásnak az egyetemes hitvallásokkal megegyező tanítását tekintik.
Tevékenységük hármas: a nem keresztyén vallások, szekták és szélsőséges mozgalmak kutatása, ismeretterjesztés online és gyülekezetekben,
konferenciákon, illetve a segítséget kérő vallási sérültek tanácsolása a gyógyulás irányába.
Dr. Szalai András és Ármay-Szabó Ádám
info@apologia.hu
apologia.hu

34

MAGYAR EVANGÉLIUMI SZÖVETSÉG (ALIANSZ)
Az Evangéliumi Aliansz egy felekezetközi és nemzetközi szervezet, az evangéliumi hívők szövetsége, a krisztusi egység megvalósulásának egyik eszköze és szorgalmazója. Londonban alakult meg 1846-ban. Magyarországon
1936-ban indult el, és bár a kommunizmus évei alatt betiltották működését,
a hívők ennek ellenére összejöttek, és sok helyen megtartották az évkezdő
Aliansz-imaheteket.
Az éves imahéten túl havonta lelkészi imakörön, évente teológiai műhelyen, illetve a Házasság hete eseményein találkoznak az érdeklődőkkel.
A BalatonNET keretében több hálózatuk is bemutatkozik a szemináriumokon, a missziós kiállításon; közöttük például a külmissziós, a sáfársági, a
Válóháló hálózatok. Céljuk:
–	a hívőkben megerősíteni a Krisztus-központúságot, az evangéliumi identitást, az egységet,
–	segíteni Isten Országa építését, az egyházak és a helyi gyülekezetek mis�szióját, koordinálni különböző evangéliumi szervezetek munkáját,
–	kapcsolódási lehetőségeket és platformot biztosítani a bibliai alapú társadalomformáló kezdeményezéseknek,
– hitelesíteni az evangéliumi szervezeteket és mozgalmakat,
– képviseletet, hangot biztosítani az evangéliumi keresztyéneknek,
– kiállni az üldözöttekért, szót emelni a bajbajutottak érdekében.
Az Aliansz tagjai lehetnek hívő egyének, egyházak, gyülekezetek, szervezetek.
Szeverényi János elnök
janos.szeverenyi@lutheran.hu
06 20 824 5463
Horváth István főtitkár
aliansz@enternet.hu
06 20 886 1121
aliansz.hu
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MAGYARORSZÁGI REFORMÁTUS EGYHÁZ
KALLÓDÓ IFJÚSÁGOT MENTŐ MISSZIÓ
DROGTERÁPIÁS OTTHONA
A ráckeresztúri otthon, magát drogmentes közösségként értelmezve,
szakmai és emberi segítséget nyújt az oda jelentkezőknek. A lakók saját
döntésük alapján – a munkatársi kör és a terápiás közösség támogatásával – szabadulhatnak meg szenvedélybetegségüktől. A cél nemcsak drogmentes, de önhordozó, teljes értékű, szermentes életvezetés kialakítása.
Az otthont keresztyén emberek hozták létre és működtetik. A hit természetesen nem kötelezvény, hanem lehetőség.
A terápia a tinirészlegen a gyermek- és serdülőkori sajátosságok figyelembevételével zajlik. Itt a munkaterápia helyett tanoda jellegű oktatást
folytatnak. Céljuk az iskolai érdeklődés felkeltése, a kompetenciafejlesztés,
a sikerélmény megtapasztalása és a reintegráció.
Az otthonban dolgozók küldetése, hogy a függőségek rabságában szenvedőknek megmutassák, hogy a józanság eszköz egy teljesebb élet felépítéséhez, és fejlesszék őket az ehhez szükséges készségekben, elkísérve
őket életüknek eme nehéz szakaszán.
Erdős Eszter intézményvezető lelkipásztor
drogterapia@reformatus.hu
06 25 522 100
drogterapia.hu
tinirehab.hu
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Az Evangélikus Missziói
Központ kiadványai

AZ EVANGÉLIKUS MISSZIÓI KÖZPONT KIADVÁNYAI
HÍD MAGAZIN
Negyedévente megjelenő evangélikus missziói magazin, amely segít biblikus válaszokat találni életünk kérdéseire. Az örök evangélium szól benne
mai nyelven a cikkeken, tanúságtételeken, interjúkon keresztül egy-egy
fókusztémát körüljáró módon.
A magazin korábbi lapszámai is megrendelhetőek. Ezeket a kiadó honlapján is meg lehet tekinteni, ki lehet választani:
misszio.lutheran.hu/kiadvanyok/hid-magazin

KÖNYVEK
• Élő víz füzetek könyvsorozat
1. Akarsz-e meggyógyulni? – segítség alkoholbetegeknek
2. E
 vélet – lelkisegély – Bakay Beatrix lelkésznő válasza harminc olvasói
kérdésre
3. Iránytű – 28 téma keresztyén szemszögből
4. „Vak voltam, most látok...” – evangélikusok vallomásai
5. J
 ézus a Tescóban – Megtérsz vagy meghalsz – Philip A. Clarke és Szeverényi János a missziót érintő írásai
6. Nagyobb a szívünknél – Szeverényi János igehirdetései és áhítatai
7. Istenkeresők és kételkedők kátéja – Ribár János válaszai harminckét
gyakran feltett kérdésre
8. Presbiterek a tükörben – Garádi Péter válaszol presbiterek kérdéseire
9. „ Csak Krisztus légyen Mesterünk” – 500 Luther-idézet a Kis káté témakörei mentén
• Emlékezzünk régiekről – Scholz László visszaemlékezése életútjára
• Dr. Süle Ferenc: Családi élet és lelki egészség – A spirituális fejlődés természetes fő hajtóerőinek mélylélektani elemzése
• Épüljetek! – gyülekezetépítés a gyakorlatban
• Tanúim lesztek – válogatás tizenhat év interjúiból és tanúságtételeiből
• Szeverényi János: Szólj, Uram! – áhítatok a bibliaolvasó Útmutató igéi
alapján

38

SZÓRÓLAPOK
• 28 témáról keresztyén szemmel
A témák közül: Mi az élet célja?; Függetlenség a függőségtől; A házasság;
A tudomány megcáfolja a Bibliát?

CD-LEMEZEK
• Vigasztalásul – Reményik Sándor versei Káli-Horváth Kálmán előadásában
• Babits Mihály: Jónás könyve – Bánffy György előadásában
• A hit hallásból van – kilenc részes archív igehirdetési sorozat Id. Zászkaliczky Pál; Ordass Lajos; Csepregi Béla és Csepregi Zsuzsanna; Túróczy
Zoltán; Sréter Zoltán; Kiss János és Balikó Zoltán; Danhauser László és
Nagybocskai Vilmos; Ferenczy Zoltán és Győri János szolgálataival
• Egy életen át Istennel – Szeverényi János evangelizációs sorozata Dávid
életéről, Cseri Kálmán református lelkipásztor egy-egy igehirdetésével
keretbe foglalva
• Ittzés István igehirdetései – öt sorozat ébresztő lelkületű igemagyarázatokból
• Életem verseim tükrében – Túrmezei Erzsébet költőnő verses bizonyság
tétele
• Előadások, igehirdetések és tanúságtételek a megelőző évek országos
evangelizációiról és az Evangélikus Belmissziói Baráti Egyesület rendezvényeiről (egyszerű, CD-tasakos kivitelben)
• Missziói percek – rövid beszélgetések, tanúságtételek gyűjteményei, amelyek a Kossuth Rádió Evangélikus félórájának a rádiómisszió által szerkesztett rovatában hangoztak el (5 db dupla CD)
• Ne félj! – istenes versek Badin Ádám előadásában, Burovincz Laura csellójátékával
• Jézus beszédei – 75 percnyi válogatás Jézusnak az evangéliumokban
elhangzó szavaiból, Badin Ádám felolvasásában
• Zsoltárok – Badin Ádám előadásában, Scholz Erika hárfajátékával
• Matt – segítő percek gyászolóknak
• Evangélikus énekeskönyvi énekek – öt részes, az ünnepkörökhöz igazított sorozat a nagytarcsai Jubilate énekkar és a Fóti Kántorképző Intézet
Mandák Kórusa közreműködésével
• Szeretetedről éneklek – az Evangélikus énekeskönyv legismertebb énekei
nek hangszeres feldolgozása
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• Énekem az Úr! – evangéliumi énekek hangszeres feldolgozásban
• Evangélikus énekszerzők – Bakay Péter, Győri Gábor, Győri János Sámuel,
Koczor György, Koczor Tamás, Varga Gyöngyi és Huszák Zsolt dalai, dalszöveg fordításai saját előadásukban
• Új ének 1. – a CD az azonos című ifjúsági énekfüzet legkedveltebb énekeiből tartalmaz válogatást
• Mindennap Jézussal – gyermekénekek, melyek szerzői: Győri Gábor,
Révészné Tóth Erzsébet, Bánkiné Révész Adrienn

A felsoroltakról és további kiadványokról tájékozódhat
az Evangélikus Missziói Központ honlapján: misszio.lutheran.hu
A CD-lemezeken hallgatható hangfelvételek többsége letölthető formában is
megtalálható a honlapon.

Megrendelés, Híd magazin előfizetés:
evmis@lutheran.hu; 06 1 400 3057

