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Rowan Williams
canterburyi érsek ünnepi beszéde

Elhangzott a Brit és Külföldi Bibliatársu-
lat 200. évfordulójára rendezett ünnepsé-
gen a londoni Szent Pál-katedrálisban,
2004. március 8-án

Valamennyi világvallás közül a keresz-
tyénség számára a legfontosabb a fordí-
tás. Nekünk nincs szent nyelvünk; a ke-
resztyének az elsõ pillanattól kezdve
meg voltak gyõzõdve arról, hogy bár-
mely nyelv hordozhatja a bibliai kijelen-
tést. Azok a szavak, amelyeken elõször
megszólalt a kijelentés, nem változha-
tatlan, örök érvényû edényei a hit titká-
nak; élõ realitások, amelyek képesek át-
hatolni a kultúrák közötti szakadéko-
kon: más nyelvek új szavaivá válnak,
amelyek aztán ismét képesek meghök-
kenést és csodálkozó felismerést kiválta-
ni az emberekbõl. A bibliafordítás a hit
hatalmas cselekedete, hit abban, hogy
amit Isten szólott egy adott történeti
kontextusban, az ugyanúgy élõ és ható
lehet minden más emberi környezetben
is. Jézus görögül és arámul beszélt, de
élete és tettei, szolgálata, halála és feltá-
madása által mindenkit megszólít,
megítél, felment és megáld  minden lé-
tezõ emberi nyelven.
A bibliafordítás ezért a legmélyebb ér-
telemben teológiai tett. Tanúbizonysá-
got tesz arról, amit a keresztyének
hisznek Jézus emberségérõl: olyan em-
berség ez, amely megszólít minden
embert és szót emel minden emberért.
Minden emberi élethelyzetben meg-
hallható és megérthetõ: mi emberek
felismerhetjük benne azt, hogy - bár-

mily különös legyen is - része az éle-
tünknek, élettörténetünknek és élmé-
nyeinknek. Mindannyian tudjuk,
hogy milyen nehéz bizalommal lenni
az iránt, aki nem beszéli a nyelvünket,
mert bizonyos értelemben kívül esik a
mi világunkon. Jézus azonban (aho-
gyan Augustinus mondta) „eljátszot-
ta” a teremtett ember szerepét, hogy az
emberi lét legmélyébõl, a sötétségbõl és
a zûrzavarból szólítson meg bennün-
ket, hogy Isten felé fordítson. Ha a
Szentírást újra lehet „teremteni” a leg-
különbözõbb emberi nyelveken, akkor
a Megváltó embersége - aki megszólal
a Szentírásban - különleges emberség,
egyedülálló emberség kell legyen. (…)
Ha a Föld országai  - mint mondják -
egykor Istené és az õ Krisztusáé lesz-
nek, akkor a földi nyelvek is mind
mennyei nyelvjárásokká minõsülnek
majd: a földi nyelvek pünkösdi „láng-
nyelvekké” válnak. Amikor egy nyel-
ven Krisztusban Istenrõl beszélnek, az
a Lélek nyelvévé válik, mert a Lélek
tesz tanúbizonyságot Krisztus Úr vol-
táról. Ma nemcsak az emberi szakérte-
lem történetét ünnepeljük, hanem a
Lélek kitöltetését is: mert a Lélek meg-
jelenik a látszólag gyötrelmes szótára-
zásban, fogalmazásban, a küzdelem-
ben, hogy ismerõssé tegyük, ami még
idegen, és különössé, ami már unott -
a bibliafordító munkájában. 
Az utóbbi években a bibliatársulatok
nem annyira a bibliafordításra helyez-
ték a hangsúlyt, mint inkább az azonos
nyelvet beszélõ, de nagyon is eltérõ kul-
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túrák közötti szakadék áthidalásának
feladatára. Lehet, hogy a Biblia szófor-
dulatai és hasonlatai ismerõsek a nyel-
vünkben; lehet, hogy tudunk (vagy azt
hisszük, hogy tudunk) valamit Isten ki-
jelentésérõl: de bármennyire is beszédes
nekünk, hívõknek a Biblia, sokak szá-
mára alig érthetõ, még akkor is, ha
egyébként anyanyelvükön szólal meg.
(…) Mennyi ötletességre és energiára
van szüksége a bibliatársulatoknak ah-
hoz, hogy a saját nyelvén szólítsák meg
napjaink kultúráját, színjátékokkal és a
mûvészet eszközeivel, figyelemfelkeltõ
hirdetésekkel és ezer más módon, hogy
felébresszék Csipkerózsika-álmából,
hogy Krisztushoz vezessék. Hisszük,
hogy ez megtörténhet, legyen az adott
kultúra stílusában és nyelvezetében
bármily távol is Istentõl. 
Ez a mai ünnep reményt ad. Kétezer éve
fordítjuk a Bibliát, kétszáz éve a biblia-
társulatok szervezik ezt a missziót, tá-
mogatják a fordítók nehéz szolgálatát
és terjesztik annak eredményét. A Biblia,
mint annyiszor a történelem során, eb-
ben a folyamatban is a világkultúra élõ
és erõvel, befolyással bíró partnerének
bizonyult. Most úgy érezzük, hogy egy
érdektelen társadalomban kell élnünk,
amelyben a Biblia értékei és fogalmai
idegenebbek, mint valaha. A történel-
münk és a teológiánk azonban arról be-
szél, hogy nincs olyan emberi kultúra
és nyelv, amelyet elõbb vagy utóbb át
ne hatna a Szentírás, mert Isten Igéje
„elsajátított” minden nyelvet, amikor
testet öltött: azonosult az emberlét ta-
pasztalatával, és felvállalta, hogy szót
emel értünk az Atyánál, mert osztozott
a sorsunkban. Jól tesszük hát, ha bát-
ran megszólítjuk ezt a világot, legyen
bármily elutasító vagy közömbös. És

tegyük ezt kihívóan. (…) Olyan ado-
mány birtokában vagyunk, amely
meggazdagíthat minden és bármilyen
kultúrát: a Szentírás szövetségrõl, igaz-
ságról, irgalomról, hûségrõl és nagylel-
kûségrõl szóló látomásai nélkül az em-
beri kapcsolatok és a politikai rendsze-
rek egyre inkább elveszítik emberi arcu-
kat. Fenntarthatatlanokká és megélhe-
tetlenekké válnak. Innen indultunk: az
örömhír látomásától, amely mindig
otthon akar lenni az emberek világában,
mégis jobban átformálja azt, mint kép-
zelni mernénk.
Ezért aztán nemcsak a bibliatársulatok
hûséges és kreatív szolgálatának hosszú
történelméért mondunk köszönetet;
nemcsak a lefordított Szentírásért,
amely Isten újjáteremtõ és Krisztusban
beteljesedõ ígéretének hordozója; de ma-
gáért a beteljesedésért, a testet öltött Igé-
ért is. Bárcsak minden nyelv és nemzet
megtanulná dicsõíteni Õt a Lélek által,
pünkösdi szimfóniával, nemzedékrõl
nemzedékre.

Fordította: Pecsuk Ottó
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200 éve, 1804-ben a Brit és Külföldi
Bibliatársulat megalakulásával indult
útjára a bibliatársulati mozgalom, ame-
lyet ma a 137 nemzeti bibliatársulatot
összefogó Bibliatársulatok Világszövet-
sége (United Bible Societies) képvisel.

Sokan hallottak már a walesi kislány,
Mary Jones történetérõl. Annyira sze-
retett volna egy saját Bibliát, hogy ösz-
szegyûjtve apró filléreit, 28 mérföldet
gyalogolt a hegyi ösvényeken a legkö-
zelebbi városba, ahol – úgy hallotta –
Bibliákat árulnak. Mire odaérkezett, a
Bibliák már elfogytak, s csak a helybé-
li lelkész segítségével juthatott - nagy
nehézségek árán - saját Szentíráshoz.
A regényes történet jól mutatja, hogy a
nemzeti bibliatársulatok létrejöttét
megelõzõen mennyire megoldatlan
volt a bibliaterjesztés kérdése.
1804. március 7-én 300 protestáns lel-
kész és laikus egy londoni tavernában
alakította meg a Brit és Külföldi Biblia-
társulatot. Elhatározták, hogy dogma-
tikai és egyházszervezeti nézeteltérései-
ken felülemelkedve azon munkálkod-
nak, hogy „jegyzet és kommentár nél-
kül” minél több Szentírást adjanak ki és
terjesszenek szerte a világon, természe-
tesen nyereség nélkül.  A BKBT mintájá-
ra sorra jöttek létre a különféle nemzeti

bibliatársulatok a 19. és 20. század so-
rán. Ezek a bibliatársulatok a civilizáci-
ótól még szinte érintetlen területeken is
ellátták az embereket Bibliával, lehetõ-
ség szerint anyanyelvükön. Ebbõl fa-
kadt, hogy a bibliatársulati munka ha-
marosan bibliafordítási feladattá is vált,
és szorosan hozzákapcsolódott az egy-
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Pecsuk Ottó

200 éves a bibliatársulati mozgalom



gyönyörû város jól megközelíthetõ
pontján található, s egyike Európa leg-
forgalmasabb lerakatainak: olyan jól
mûködik, mintha csak az itteniek hoz-
ták volna létre”. A BKBT erõfeszítései-
nek köszönhetjük a Károli-fordítás má-
ig használatos utolsó, 1908-as revízió-
ját is, amelyben az akkori Magyaror-
szág legjobb biblikus és irodalmi elméi
vettek részt. A kommunista hatalomát-
vétel után a BKBT-nak - minden más
nyugati szervezettel együtt - el kellett
hagynia hazánkat. A magyar nyelvû
Biblia gondozásának, nyomtatásának
és terjesztésének munkáját és anyagi,
nyomdatechnikai eszközeit a legna-
gyobb protestáns egyházra, a reformá-
tusra bízták. A bibliaügy felekezetközi
jellege miatt 1949-ben hat alapító tag-
egyházzal létrejött a Magyar Biblia Ta-
nács (mai jogutódja a Magyar Bibliatár-
sulat), amely 1973-ban társult tagja
lett a Bibliatársulatok Világszövetségé-
nek.

házak missziói munkájához. A Biblia
terjesztésében a „bibliaügynökök”
(„kolportõrök”) játszották a fõszerepet,
akik hótalpakon vagy teveháton a leg-
megközelíthetetlenebb helyekre is eljut-
tatták a Bibliát, „elérhetõ áron”. Ez
utóbbi kitétel fontos a bibliatársulati
mozgalom történetében, hiszen az ala-
pítók,  már csak Mary Jones történeté-
bõl is okulva, meg voltak gyõzõdve ar-
ról, hogy a saját pénzbõl vásárolt Bibli-
ának mindig nagyobb értéke van a hívõ
életében, mint egy ingyen kapottnak.
Persze a kolportõröknél nemcsak pénz-
zel lehetett fizetni, hanem mindennel,

ami éppen rendelkezésre állt: tojással,
csirkével, nyulakkal vagy akár evõpál-
cikával is. 
1812-tõl kezdve a magyar nyelvû Bib-
lia sorsában is döntõ szerepet játszott a
BKBT. Az Osztrák-Magyar Monarchia
magyar területein sokkal szabadabban
tevékenykedhetett a Bibliatársulat, mint
például az osztrák területeken, ahol a
bibliaügynöki tevékenység akkoriban
büntetendõ volt. A budapesti bibliale-
rakatot Michael Morrison, a BKBT kö-
zép-európai szuperintendense úgy jelle-
mezte a századfordulón, hogy „egy
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Bibliavasárnapi könyvvásár a Budapest-
zuglói református gyülekezetben, 2004.
március 7-én
A Magyarországi Református Egyház-
ban minden év március elsõ vasárnap-
ja bibliavasárnap. Idén a Budapest-
zuglói gyülekezet meghívásának eleget
téve vettünk részt ezen az alkalmon.
Nagy Károly református egyházme-
gyei sajtóelõadó, a rákosfalvai gyüle-
kezet lelkipásztora hirdette az igét, Fo-
dor Csaba, a Kálvin Kiadó terjesztési
vezetõje, zuglói iratterjesztõ pedig a

Bibliatársulat könyveit ismertette, va-
lamint megemlékezett arról, hogy 200
esztendõvel ezelõtt alakult meg a Brit
és Külföldi Bibliatársulat, s indult útjá-
ra az a bibliatársulati mozgalom,
amelynek ma 137 bibliatársulat, köz-
tük a Magyar Bibliatársulat is képvise-
lõje. Az igehirdetés és az elõadás után a
gyülekezetnek alkalma nyílott köny-
vek vásárlására is.

A 11. Nemzetközi Könyvfesztivál, Buda-
pest Kongresszusi Központ, 2004. április
22-25.
Szinte már hagyomány, hogy a Ma-
gyar Bibliatársulat részt vesz a tavaszi
Nemzetközi Könyvfesztiválon. A dísz-
vendég ez alkalommal Németország

volt, ezért Mádl Ferenc köztársasági el-
nökkel közösen Johannes Rau, német
államelnök nyitotta meg ünnepélyesen
a rendezvényt. Johannes Rau a német
protestáns egyház hûséges tagja és

6

Pillanatképek 
a Magyar Bibliatársulat életébõl



amelyen szokás szerint  a kevés protes-
táns résztvevõ között  a Kálvin Kiadó
és a Magyar Bibliatársulat is képvisel-
tette magát egy közös pavilonban. Saj-
nos a hét nagy részében az idõ nem
kedvezett sem a kiadóknak, sem a vá-
sárlóknak, ha azonban kisütött a nap,
munkatársaink alig gyõzték kiszolgál-
ni az érdeklõdõ vásárlókat. 
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A 2003. téli adománygyûjtõ akciónk 
eredményérõl

Roma iskolák támogatása

tisztségviselõje, aki mindig is igen jó
kapcsolatokat ápolt a magyarországi
testvéregyházakkal. Részben ez volt az
oka, hogy a Magyar Bibliatársulat ab-
ban a megtiszteltetésben részesült,
hogy a szervezõk  több más könyv kö-
zött egyik kiadványunkkal, egy Né-
met-magyar Újszövetséggel ajándé-
kozták meg Johannes Rau-t. E rendha-
gyó esemény mellett természetesen a
könyvfesztiválon való jelenlét fõ célja
ebben az évben is az volt, hogy szemé-
lyesen találkozzunk a bibliaolvasó
nagyközönséggel és támogatóinkkal.    

Szent István Könyvhét, Ferenciek tere,
2004. május 3-8.
A Szent István Társulat 12. alkalom-
mal rendezte meg a keresztyén könyv-
kiadók seregszemléjét a Ferenciek terén,

A 2003 telén meghirdetett adomány-
gyûjtõ akciónk célja a roma gyermekek
és a roma gyermekekkel foglalkozó is-
kolák támogatása volt, a tagegyháza-
inkban folyó cigánymissziókon keresz-
tül. A bibliák – és más, igényelt biblia-
társulati kiadványok – szétosztása még
folyamatban van, de az erre a célra be-
folyt végösszegrõl már be tudunk szá-
molni: összesen 651 900 Ft befizetés
érkezett a Magyar Bibliatársulat Alapít-
vány számlájára. Ebbõl az összegbõl a
tagegyházakon belül mûködõ cigány-
missziók, illetve azok felelõsei a követ-
kezõ összegeket használhatják fel: Re-
formátus Egyház 286 836 Ft; Evangéli-

kus Egyház 182 532 Ft; Baptista Egy-
ház 78 228 Ft; Metodista Egyház
26 076 Ft; H. N. Adventista Egyház
26 076 Ft; Ortodox egyház 13 038 Ft;
Unitárius Egyház 6519 Ft; az Evangéli-
umi Pünkösdi Közösség, a Keresztyén
Testvér Gyülekezetek Képviselete, a Sza-
badkeresztyén Gyülekezet, az Élõ Isten
Gyülekezete és az Evangéliumi Testvér-
közösség pedig egyenként 6519 Ft. A
bibliák szétosztásának további részletei-
rõl (képekben) következõ hírlevelünk-
ben is beszámolunk.

A támogatottak nevében is Isten iránti
hálával köszönjük segítségüket!
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Erdélyi iskolák támogatása, 
a Román Bibliatársulattal közösen

Kiadja a Magyar Bibliatársulat Alapítvány • 1113 Budapest, Bocskai út 35.
Felelõs kiadó: Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány fõtitkára

„A bölcsesség kezdete az Úrnak félelme, és
a Szentnek a megismerése ad értelmet” 

(Péld 9,10)

Az akció háttere és célja
A Magyar Bibliatársulatot már sok-
szor felkeresték több erdélyi egyházi
fenntartású, magyar tannyelvû iskolá-
ból azzal a kéréssel, hogy nyújtsunk
támogatást Bibliával való ellátásuk-
hoz. Ezekre a megkeresésekre mind ez
ideig azért nem tudtunk pozitív vá-
laszt adni, mert a Bibliatársulatok Vi-
lágszövetségének szabályai és gyakor-
lata alapján minden országban felme-
rülõ bibliaigényt azt adott ország bib-
liatársulata illetékes kielégíteni. A ha-
tárokon átnyúlva, egyedül tehát nem
tudtunk segítséget nyújtani. Ugyan-
akkor Istennek hála, már évek óta igen
jó a kapcsolatunk az 1992-ben létrejött
Romániai Felekezetközi Bibliatársulat-
tal (amelynek elnöke Adorjáni Dezsõ
Zoltán magyar evangélikus püspökhe-
lyettes), így semmi akadálya annak,
hogy elõzetes egyeztetések után e két
testvérszervezet összefogva segítse az
erdélyi magyar nyelvû iskolák és diá-
kok Bibliával való jobb ellátottságát. 
Terveink szerint tehát azt a pénzt,
amelyet támogatóink erre a célra be-
küldenek a Magyar Bibliatársulat Ala-
pítvány számlájára, mi a Romániai Fe-
lekezetközi Bibliatársulattal közösen
(akik ezzel egyidejûleg ugyanezzel a

céllal maguk is meghirdetnek egy ado-
mánygyûjtõ akciót) magyar nyelvû
bibliák vásárlására fordítjuk, amelye-
ket romániai kollégáink osztanak szét
a helyszínen, az erdélyi magyar egy-
házak és az iskolák igényei szerint.
Amennyiben szándékunkat és célunkat
támogatásra méltónak ítéli, Önnek
egyetlen teendõje van: A hírlevelünk-
höz mellékelt postai átutalási csekken
fizesse be adományát a Magyar Bib-
liatársulat Alapítvány számlájára. Ha
adóalapjából le kívánja vonni a köz-
hasznú MBTA számára befizetett ösz-
szeget, kérjük, a csekken tüntesse fel
adóazonosító számát is, hogy idõben
elküldhessük Önnek a szükséges igazo-
lást.
Kérjük azokat, akik már ismerik és ado-
mányaikkal támogatták szolgálatun-
kat, adják oda hírlevelünket rokonaik-
nak, ismerõseiknek, barátaiknak, akár
lakóhelyükön, akár a gyülekezetben.

Hordozzuk együtt a magyar nyelvû
Biblia ügyét Magyarországon!
Támogatási szándékát, kérdéseit, ész-
revételeit eljuttathatja hozzánk a Ma-
gyar Bibliatársulat Alapítvány honlap-
ján keresztül (www.datanet.hu/bib-
liatársulat/), E-mail formájában is (bib-
lia.tarsulat@mail.datanet.hu) vagy te-
lefonon a (06-1) 386 82 67-es és (06-1)
386 82 77 számokon, illetve faxon a
(06-1) 466 93 92 számon.


