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Isten nem veszi el „sötétségeinket”. Meg-
marad a betegség és a halál, a félelem és a
magány. A félreértések és a sértések is
megmaradnak. Mindez emberi. Emberi
életünk behatároltsága ellentétben áll a
határtalanság utáni vágyakozásunkkal.
Arról álmodunk, hogy a szabadság ha-
tártalan – és véresre zúzzuk fejünket, mi-
közben ezzel az álommal folyton emberi
létezésünk határaiba ütközünk.
De éppen életünk korlátozottsága jelenti
ember voltunkat: Ha  nem lenne halál, mi
is Isten lennénk – és nem emberek. Ha tö-
kéletesek, mindenhatók, erõsek lennénk –
akkor Isten lennénk, de már nem lennénk
emberek. Ember voltunk ismertetõjegye
éppen ez a töredékességünk. Éppen ezt a
töredékességet, a halált, ezeket a határo-
kat nem veheti el tõlünk senki, ha nem
akarja elvenni ember voltunkat is. (…)
Senki sem veheti el tõlünk életünk sötét-
ségét. Itt a földön marad a halál, a ma-
gány, a betegség és a behatároltság. Iste-
nünk soha nem is ígérte nekünk a halál,

a betegség, a magány e földi elvételét.
Igen, Õ törli le könnyeinket – de mi sí-
runk. Elvezet bennünket a halálon át az
örök életre – de a halált nem veszi el. Nem
veszi el sötétségeinket – de Õ maga kínál-
kozik lámpásul sötétségeinkben.
Ez a karácsony radikális üzenete: Ez a
végtelen hatalmú Isten (…) maga lesz
emberré, és isteni volta ellenére aláveti
magát emberi létünk behatároltságának.
Õ is sír és szenved, fél és magányos. Nem
értik meg, sõt elárulják. Gyermek lesz
egy barlangistálló nyomorúságos jászol-
bölcsõjében és kínos halállal hal meg a ke-
reszten. (…) Elhagyja isteni nagyságát,
hogy magára öltse a mi emberi kicsinysé-
günket. Emberré lesz, hogy közel legyen
hozzánk. (…) Vállalja a halált azért, hogy
mi ne legyünk egyedül a fájdalmas órák-
ban. (…) 
Az Apostoli Hitvallásban így imádko-
zunk: „Alászállt a poklokra…” – igen, Is-
tenünk szeretete olyan messze elér, hogy
abba a világba is eljut, amelyben úgy tû-
nik, a halálé az utolsó szó. Õ sem veszi el
a halált – de felveszi vele a harcot, és le-
gyõzi azt.
Ez az Isten olyan erõs, hogy gyengévé
tudja tenni magát – a jászolbölcsõben fek-
võ gyermek alakjában, a Golgota hegyén
Megfeszített alakjában.
Ez az a fény, amely behatol a mi sötétsé-
geinkbe – nem azért, hogy elvegye sötét-
ségeinket, hanem hogy megvilágosítson
bennünket.

Andrea Schwarz: És a sötétségben fény su-
gárzik – Karácsonyi gondolatok (Kálvin Ki-
adó, 2005) c. könyvébõl  

Karácsonyra készülve…
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Ingo Baldermann
TÜNDÖKLÕ FÉNY A

SÖTÉT ÉJSZAKÁBAN

Bibliai elbeszélések
a karácsonyról

A kisiskolás korúak
számára írt könyv
szerzõje úgy mesél a
karácsonyról, mint-

ha mi is a Római Birodalom egy távoli
tartományában, a népszámlálás része-
seként egy Betlehem nevû faluba siet-
nénk azzal a törékeny, várandós fiatal-
asszonnyal meg a férjével, akik, rendes
szállást nem találva, egy istállóban
húzzák meg magukat reggelig. 
Ára: 1400 Ft

Laura Blanco –
Silvia Carbonell
ERÉNYEK

ÉS ÉRTÉKEK

Vidám játékok,
foglalkozások
és elgondol-
kodtató kérdé-
sek 52 hétre

A könyv nagy-
szerû segítség lehet a gyermekek nyi-
tott, barátságos személyiségének ki-
bontakoztatásához. A szerzõk a kicsi-
ket is bevonva a játékba, változatos pe-
dagógiai eszközöket ajánlanak a szü-
lõknek, nevelõknek ahhoz, hogy a
gyermekek úgy lássák meg az emberi
értékeket, hogy azok késõbb erények-
ként váljanak felismerhetõvé életük-
ben. Ára: 2800 Ft

HANGZÓ ÚJSZÖVETSÉG MP3 formá-
tumban – Az új fordítású protestáns
Biblia (rev. 1990) szövegével

Kiadványunkat elsõsorban vak és
gyengénlátó, illetve idõs és betegágy-
hoz kötött embereknek, kismamák-
nak, autósoknak, idõs és beteg embe-
rek gondozásában vagy az ifjúsági- és
gyermekmunkában résztvevõ gyüle-
kezeti munkásoknak ajánljuk, illetve
mindazoknak, akik szívesen használ-
ják a 21. századi technika nyújtotta új
lehetõségeket a Szentírás szövegével
való ismerkedésben. 
Ára: 3000 Ft

Fabian Vogt
ISTEN HOZOTT A BIBLIÁBAN

Útikalauz a Szentíráshoz

Az útikalauz szerzõje a hagyományos
útikönyvekhez hasonló formában
igyekszik megismertetni a Bibliát még
behatóan nem ismerõ olvasókat az Ó- és
Újszövetség világának legfontosabb ese-
ményeivel, gondolataival, személyiségei-
vel. Néhány központi gondolat köré szö-
vi a képzeletbeli utazást, amely az õs-
atyáktól kezdve a prófétákon át Jézusig,
Pál apostolig és az
elsõ keresztyéne-
kig vezet. Az olva-
sók útját és az el-
igazodást térkép-
részletek könnyí-
tik meg, csakúgy,
mint egy valódi
útikönyvben. 
Ára: 1500 Ft

Legújabb kiadványainkról



ben mindenképpen – a Károlyi-fordítás
méltó örökösének bizonyult.
A Magyar Bibliatársulat és annak ti-
zenkét tagegyháza számára a kettõs
évforduló kiváló lehetõséget teremtett
az összegzõ-értékelõ visszatekintésre
és egyben indokot a jövõ feladatainak
megfogalmazására is. Kétnapos ün-
nepségsorozattal emlékeztünk meg az
új fordítású Bibliáról és hatásáról a leg-
utóbbi évek magyar protestantizmu-
sában, a korábban kevéssé meg- és el-
ismert fordítókról, teológiai tanárokról

és lelkészekrõl, akik évtizedeket áldoz-
tak életükbõl, hogy Isten igéjét érthetõ
formában tolmácsolják a hetvenes
évek óta felnõtt két keresztyén generá-
ciónak.
November 7-én nyílt meg a Reformá-
tus Dunamelléki Egyházkerület szék-
házában található Biblia Múzeumban
rendezett Biblia-kiállítás, amely témá-
jában felölelte a magyar nyelvû biblia-
fordítás teljes történelmét, különös te-

30 évvel ezelõtt, 1975-ben jelent meg a
protestáns új fordítású Biblia, 15 évvel
késõbb, 1990-ben pedig annak javított
kiadása. A két idõpont óta eltelt idõ-
szakban az új bibliafordítás eljutott a
bibliaolvasó keresztyének legszélesebb
rétegeihez, ma már – ha (el)ismert-
ségében még nem is, de az eladott pél-
dányszámokat tekintve népszerûségé-
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Az új fordítású protestáns Biblia 
kétszeres évfordulója

Az érdeklõdõk elõadásokat hallgatnak a Ráday
Könyvtár olvasótermében 

A Bibliatársulat rögtönzött bibliakiállítása a
debreceni Kollégium épületében, október 29–én

A Magyar Bibliatársulat standja a Protestáns
Kulturális Fesztiválon, Debrecenben



tudományos szimpóziumnak, amely
az új fordítású Biblia történetével, érté-
kelésével és elemzésével foglalkozott.
Elõadóink voltak dr. Cserháti Sándor és

dr. Bolyki János újszövetséges emeri-
tus professzorok, akik egykor maguk
is közremûködtek az új fordítás és a
revízió elkészítésében; dr. Vladár Gábor
pápai és dr. Kustár Zoltán debreceni
biblikus professzorok, valamint az új
fordítás határon túli hatástörténetét is-
mertetõ dr. Adorjányi Zoltán kolozsvá-
ri és dr. Peres Imre komáromi teológiai
professzorok. 

kintettel a protestáns új fordításra. A
kiállítás megnyitóját D. Szebik Imré-
nek, a MBTA elnökének, dr. Márkus
Mihálynak, a MBTA ügyvezetõ elnöké-
nek és dr. Simon Crispnek, a Bibliatár-
sulatok Világszövetsége fordítói kon-
zultánsának elõadása elõzte meg. A ki-
állítást a vendéglátó Egyházkerület
képviseletében dr. Szabó István püs-
pök, a MBTA tagegyházainak képvise-
letében pedig dr. Bölcskei Gusztáv püs-
pök, a Református Egyház Zsinatának
lelkészi elnöke nyitotta meg.
A második napon, November 8–án a
MBTA székháza adott otthont annak a
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Dr. Cserháti Sándor emeritus professzor, biblia-
fordító beszél az új fordítás 1990–es revízió-
járól

A Biblia Múzeum tárlói között

Dr. Bölcskei Gusztáv, Dr. Szabó István és Pecsuk
Ottó a budapesti bibliakiállítás megnyitóján

Dr. Simon Crisp elõadása november 7–én a bib-
liafordítás nemzetközi tapasztalatairól
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Az Amerikai Bibliatársulat speciális se-
gélyalapot hozott létre a Katrina és más
hurrikánok által sújtott déli területek
lakóinak megsegítésére. A „Remény
alapra” érkezõ minden 3 dollárból egy
Bibliát tudnak kézbe adni azok között,
akik az elmúlt hetekben–hónapokban
mindenüket elveszítették. Isten igéjére
nagy szükség van: Becslések szerint
akár tízezren is meghalhattak a fõként
Louisiana, Missisipi és Alabama államo-
kat érintõ természeti katasztrófákban, s
a szomszédos államokban menekültek
további százezrei zsúfolódtak össze
sportcsarnokokban és iskolaépületek-
ben, arra várva, hogy visszatérhessenek
elhagyott otthonaikba.

Lassan, de biztosan megindult az Iraki
Bibliatársulat létrehozása. A Libanoni
Bibliatársulat egy külön munkacsopor-
tot (Iraq Task Team) hozott létre, hogy
felügyelje és segítse az egyelõre három-
fõs bagdadi bibliatársulat–iroda mun-
káját. Miközben a várost még mindig
naponta többször robbanások rázzák
meg, és a keresztyén közösségek, mun-
kahelyek a lázadók és emberrablók ki-
emelt célpontjai, a Nabil Omeish (koráb-

ban a Jordániai Bibliatársulat munka-
társa) által vezetett kis csoport egy
ajándékba kapott kisbusszal járja az or-

szágot, és terjeszti a Bibliát.
Hatalmas sikert aratott a Holland Bib-
liatársulat új holland bibliafordítása,
amely 2004 októberében jelent meg.
Jóllehet szinte csak az év végén kezdték
el árusítani, mégis a már régen sikerlis-
ta-vezetõ híres-hírhedt botránykönyv, a
Da Vinci Kód mögött második helyen
végzett 2004-ben az eladott példány-
számok tekintetében. A mai napig, egy
év leforgása alatt 650 ezer példány fo-
gyott el az új fordításból, s ezzel Hol-
land Bibliatársulat egyszerûen átírta a

Biblia-hírek a nagyvilágból
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A Magyar Bibliatársulat, a Bibliatársula-
tok Világszövetségének szakmai segítsé-
gével a Csillagpont Református Ifjúsági
Találkozóra készítette el azt a 10 elembõl
álló mobil bibliakiállítást, amelynek szí-
nes, gazdagon illusztrált és informatív
tablói a Biblia ókori történetét, keletkezé-
sét, fõbb alkotórészeit és elsõ fordításait
mutatják be a laikus nagyközönség szá-
mára. A bibliakiállítás zárt vagy szabad
térben – könnyen összeszerelhetõ állvá-
nyai segítségével – bárhol felállítható. 
A Magyar Bibliatársulattól teljesen térí-
tésmentesen kölcsönözhetõ kiállítás ön-
magában is alkalmas arra, hogy anya-
ga legyen egy gyülekezeti szervezésben
létrehozott bibliakiállításnak, de kiváló-
an gazdagíthat egyéb gyülekezeti ese-
ményeket, a helyi közösségek kulturális
rendezvényeit. Helyigénye mintegy 20
négyzetméter, tehát jól elhelyezhetõ
gyülekezeti termekben vagy közösségi
házak termeiben egyaránt. A bibliakiál-

lítás már eddig is számos gyülekezetben
és iskolában járt augusztus óta, nagy
sikerrel. Bátorítjuk a lelkészeket, presbi-
tereket, hitoktatókat és kulturális szer-
vezõket, hogy ha a mobil bibliakiállítás
felkeltette az érdeklõdésüket, keressék
telefonon (1/209-3033) vagy e-mail-
ben (info@bibliatarsulat.hu) a Magyar
Bibliatársulat munkatársait. Elõzetes
egyeztetést követõen a bibliakiállítás
anyaga elszállítható, majd a megbeszélt
idõpontban a Bibliatársulathoz vissza-
szállítandó.

A Magyar Bibliatársulat Szöveggondozó
Bizottságának javaslata alapján 2006 ja-
nuárjától hozzákezdünk egy új, javított
kiadású Biblia elkészítéséhez. Az elõrelát-
hatóan több éves folyamat fontos része
lesz a lelkészek, gyülekezeti tagok, taná-
rok, valamint minden bibliaolvasó és
–szeretõ ember észrevételeinek, javasla-
tainak begyûjtése. A javított kiadás
munkatársai igyekeznek majd figyelem-
be venni és lehetõség szerint érvényesíte-
ni minden a Biblia szövegével kapcsola-

tos jogos észrevételt, megjegyzést. Ter-
mészetesen, mint eddig is, a Bibliatársu-
lat levélcímére (1113 Budapest, Bocskai
út 35.), illetve e-mail–címére (info@bib-
liatarsulat.hu) lehet írni ezzel kapcsolat-
ban, de ennél még sokkal fontosabb fó-
ruma lesz az észrevételeknek az a MBTA
honlapján (www.bibliatarsulat.hu) mû-
ködõ program, amely a honlapon elérhe-
tõ Biblia szövegéhez kapcsolódva regiszt-
rálja és a megfelelõ személyekhez továb-
bítja a megtett javaslatokat. 

Országjáró Biblia
A Magyar Bibliatársulat mobil bibliakiállítása

AZ ÚJ FORDÍTÁSÚ BIBLIA JAVÍTOTT KIADÁSÁT TERVEZI A BIBLIATÁRSULAT



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

Most induló adománygyûjtõ akciónk
célja, hogy az idõsotthonokban élõk
között olyan nagybetûs, gyengén-
látók számára tervezett Bibliákat és
bibliai hangkazettákat oszthassunk
szét, amelyek lehetõvé teszik, hogy
idõsebb testvéreink ne szakadjanak el
Isten igéjétõl.
Ha szándékunkat és célunkat támogatni
kívánja, egyetlen teendõje van: A hírleve-
lünkhöz mellékelt postai átutalási csek-
ken fizesse be adományát a Magyar Bib-
liatársulat Alapítvány számlájára. Ha
adóalapjából le kívánja vonni a közhasz-
nú MBTA számára befizetett összeget,
kérjük, a csekken tüntesse fel adóazono-

sító számát is, hogy idõben elküldhessük
Önnek a szükséges igazolást.
Kérjük azokat, akik már ismerik és ado-
mányaikkal korábban is támogatták
szolgálatunkat, adják oda hírlevelünket
rokonaiknak, ismerõseiknek, barátaik-
nak lakóhelyükön vagy a gyülekezet-
ben.
Kérdéseit, észrevételeit, kritikáját öröm-
mel vesszük. Mindezeket eljuttathatja
hozzánk a Magyar Bibliatársulat Alapít-
vány honlapján keresztül (www.bibli-
atarsulat.hu), és e-mail formájában is
(info@bibliatarsulat.hu) vagy telefonon
a (06-1) 209 3033–as számon, illetve fa-
xon: (06-1) 466 93 92.

Tavaszi adománygyûjtõ akciónk célja
az elsõsorban a Magyarországi Refor-
mátus Egyház égisze alatt folytatott
menekültmissziós munka támogatása
volt. Erre a célra ez év szeptember 22-
ig összesen 458 900 forint befizetés
érkezett támogatóinktól. Ebbõl az
összegbõl a MBTA egy „menekültmisz-
sziós” alapot hozott létre, amelynek
keretéig az ezentúl felmerülõ idegen
nyelvû Bibliák iránti kéréseknek folya-
matosan eleget tudunk majd tenni. Az

elosztás fõ színtere, mint korábban is,
a Vörösmarty utcában mûködõ Skót
Misszió lesz, ahol a Magyarországra
érkezett és hazánkban maradni szán-
dékozó menekültek igazi lelki otthonra
leltek. Reméljük, hogy a MBTA – tá-
mogatói segítségével – hatékonyan
tudja segíteni menekült testvéreinket,
nem csupán a magyar társadalomba
való beilleszkedésben, de az evangéli-
um megismerésében is. Köszönjük tá-
mogatóinknak!

A 2005. tavaszi adománygyûjtõ 
akciónkról

A Református Egyház menekültmissziójának támogatása

Segítség idõsebb testvéreinknek
Nagybetûs Bibliákat az öregotthonokba!


