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(…) Pál kijelentõ módban mondja: Isme-
ritek. De most hadd hangozzék ez felénk
kérdõ módban: „Ismeritek a mi Urunk
Jézus Krisztusnak jótéteményét?” A Jé-
zus Krisztus jótéteménye. Ez a karácso-
nyi téma. Ez a Biblia egyetlen mondani-
valója. Ez az emberi élet értelme. (…)
Mihelyt a Krisztus jótéteménye halvá-
nyodik, szürkül, kopik az ember életé-
ben, azonnal szomorú, fáradt és elkese-
redett lesz az ember. De ha a Krisztus jó-
téteménye fénylik, ragyog elõtte, akkor
nyugodt lesz és boldog. Ezért fontos az,
hogy ismerje, szem elõtt tartsa az ember

Jézus Krisztus jótéteményét. Karácsonyi
textusunk azt mondja egészen röviden:

Köszöntés az Olvasónak!

MERT ISMERITEK A MI URUNK JÉZUS KRISZTUSNAK JÓTÉTEMÉNYÉT, 
HOGY GAZDAG LÉVÉN, SZEGÉNNYÉ LETT ÉRETTETEK, HOGY TI AZ Õ SZEGÉNYSÉGE

ÁLTAL MEGGAZDAGODJATOK (2KOR 8,9)

2006 végéhez érve a Magyar Bibliatár-
sulat munkatársaiként Isten iránt hálás
szívvel kell mérleget vonnunk a mögöt-
tünk álló esztendõ lehetõségeiért, örö-
meiért, bánataiért, sikereiért és csalódá-
saiért. A hála azért fontos, mert miköz-
ben a hírekbõl egy körülöttünk ezernyi
kihívással küzdõ nagyvilág képe szûrõ-
dött be az életünkbe, a mindennapjain-
kat pedig egy forrongó, megosztott és a
saját kísérteteivel viaskodó magyar tár-
sadalom kellõs közepén éltük, azzal fog-
lalkozhattunk, ami szívbéli örömöt és
megnyugvást adott nekünk újra és újra:
a Biblia tanulmányozásával, kiadásával,
terjesztésével és népszerûsítésével.  
Hálás szolgálat a miénk, kettõs értelem-
ben is: meghálálja a belé fektetett mun-
kát és hálára indít. 

Láttunk szép és hasznos könyveket
megjelenni, Szentírásokat oszthattunk
az idõsek, a gyengénlátók és az elítéltek
között, elõadásokat tarthattunk, biblia-
kiállítást kísérhettünk el az elkészüléstõl
a gyülekezetekig, fiatalokkal beszélget-
hettünk az igérõl és a bibliakiadásokról
ifjúsági fesztiválokon, külföldi testvé-
rekkel, kollégákkal vitathattuk meg,
hogy mit gondolunk a bibliamunkáról a
21. század küszöbén. Mi, bibliatársulati
munkatársak ilyennek láttuk, így éltük
át az elmúló 2006-os évet. 
Adjon a mi Urunk Istenünk áldott békés
szent karácsonyt minden kedves testvé-
rünknek!  

Pecsuk Ottó
fõtitkár



„Gazdag lévén, szegénnyé lett érettetek,
hogy ti az õ szegénysége által meggaz-
dagodjatok!” Az Jézus Krisztus jótéte-
ménye, hogy Õ helyet cserél velünk.
Krisztus mindent elszenvedett helyet-
tünk. Nekünk szabad nyugodtnak, bol-
dognak lenni. De Krisztusnak az áldo-
zat. A mennybõl a földre szállt alá. Em-
berként született. Az Atya és a Lélek kö-
zösségébõl Mária és József családjába
került. A mennyei trón helyett a betle-

hemi istállóba, majd a golgotai kereszt-
re. Isten lévén emberré lett. Mennyire
szereti az embert az az Atya, aki ezt en-
gedte. Mennyire szereti az embert az a
Krisztus, aki ezt megtette. Milyen bol-
dog lehet az ember, akiért Isten ilyen ál-
dozatot hozott. Minden igehirdetés arra
szólít fel, hogy higgyük el egészen, ké-
telkedés nélkül, hogy Krisztus minden
terhünket elhordozta és Krisztus min-
dent nekünk ad, ami az õ áldozatáért az
övé. A karácsony azt jelenti, hogy Isten
Atyánk. Nekünk szabad gyermeknek,
az õ gyermekének lenni. Gondja van re-

ánk. Krisztus vére hullásáért bûneink
megbocsáttattak. 

Nem magamat kell néznem, hogy mire
vagyok képes, mennyi jót tudok cseppek-
ben vagy porszemekben összegyûjteni.
Hanem Krisztus alázata, engedelmessége,
hûsége és érdeme az enyém. Csak az a
baj, hogy nem tudom, nem merem elfo-
gadni. Utánozni akarom Krisztust. Pedig
csak el kell fogadni hittel. Életem nagy
adósságát én akarom törlesztgetni. Pedig
minden ki van fizetve. A bûn béklyóját én
akarom lereszelgetni a lábamról, pedig
már lehullott onnan. Már csak fel kellene
kelni, és járni kellene, ha mernék. Ha hin-
ném, hogy Krisztus gazdagsága egészen
az enyém. Hát ezért tettük mi kérdõjel elé
a mai karácsonyi ige elsõ felét. Ismeritek,
ismered Krisztusnak ezt a jótéteményét?
Ha ismered, akkor nem marad abba a ka-
rácsonyi boldogságod, hanem folytató-
dik. Fogadd el Isten Lelkének bizonyságát,
hogy már most ismerd meg egészen és
hidd el egészen, hogy megváltott vagy,
hogy karácsonyod van, hogy gazdag
vagy. Ámen.
(Darányi Lajos: Szívvel-lélekkel együtt,
Kálvin Kiadó, 1993)
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Tízéves a Biblia magyarázó jegyzetekkel

Az értelmezõ jegyzetekkel ellátott Bibli-
ák nagy népszerûségnek örvendtek már
a reformáció korától kezdve. A Biblia
„újrafelfedezésével” egyszerre a laikus
olvasóknak nem ritkán segítségre volt
szükségük ahhoz, hogy eligazodjanak a
Biblia világában, valamint azokban a
bibliai hangsúlyokban, amelyeket a re-
formáció bibliaértelmezése tett megke-
rülhetetlenné. Jó példája volt ennek a
gyakorlatnak Károlyi Gáspár Vizsolyi
Bibliája. 
A késõbbiekben, az ellenreformáció tér-
nyerése és a katolikus bibliafordítások
megjelenése után a reformáció egyházai
egyre inkább elfordultak a jegyzetekkel
ellátott bibliakiadástól, hiszen az „kato-
likus szokás” lett: a katolikus bibliaki-
adások meg sem jelenhettek az egyetlen
és helyes értelmezést tartalmazó ma-
gyarázó jegyzetek nélkül. A protestán-
sok kezdték úgy érezni, hogy az „egye-

dül a Szentírás” (sola scriptura) jelszó
egyben azt is jelenti, hogy Isten igéjét ki-
zárólag önmagában szabad olvasni,
minden zavaró „tudóskodás” nélkül.
Ennek jegyében évszázadokon át csak
jegyzetek nélküli Bibliát adtak ki a bib-
liatársulatok. Így tett Magyarországon
is a Brit és Külföldi Bibliatársulat. 
A 20-21. századi ember számára azon-
ban a Biblia világának háttér informáci-
óit hordozó jegyzetek ismét szükséges
eszközökké váltak. A bibliatársulatok
felismerték, hogy az általános bibliais-
meret és a bibliai nyelv ismeretének ha-
nyatlása idején lehetetlen teljesen ma-
gukra hagyni a bibliaolvasókat a több-
ezer éves szöveggel. Egyértelmû volt,
hogy nem a Biblia „jelentését” kell ma-
gyaráznunk a jegyzetekkel, hiszen az
„önmagát magyarázza” (Luther), csu-
pán azokat a kiegészítõ információkat
kell megadni, amelyek ismerete nélkül a
bibliai szöveg könnyen félreérthetõ. En-
nek a felismerésnek a nyomán született
meg 1996-ban a protestáns új fordítás
szövegét tartalmazó Biblia magyarázó
jegyzetekkel mint a Német Bibliatársulat
Stuttgarti Magyarázatos Bibliájának ma-
gyar változata. Nem egyszerûen fordítás
ez, hanem az eredeti német jegyzetek
pontos és szakszerû alkalmazása a ma-
gyar új fordítású Biblia szövegére. A
megszületése óta eltelt tíz évben mintegy
40 ezer példányban kelt el, s remélhetõ-
leg lelkészeink, bibliaolvasó egyháztagja-
ink, de az egyháztól esetleg már távol élõ
magyarok körében is hozzájárult a
Szentírás jobb megértéséhez.



Új kiadványainkról

JÉZUS PÉLDÁZATAI CD 
A revideált új fordítású Biblia szövegének
felhasználásával.

Jézus példázatai történetek, hasonlatok,
megragadó életképek. A hallgatót együtt-
gondolkodásra, továbbgondolásra, sõt
egész gondolkodásmódjának megváltoz-
tatására indítják. Ezúttal hangjáték for-
májában ismerhetjük meg e történeteket,
mintha magunk is Galilea útjain, a Gene-

záret-tó partján
vagy Jeruzsálem
utcáin járnánk,
hallgatva a názá-
reti Mester szelíd
szavait a magától
növekedõ vetés-
rõl, a jó pásztor-
ról vagy a tékozló
fiúról: Isten orszá-
gának titkairól.
Ára: 3500 Ft

BIBLIAI TÖRTÉNETEK GYEREKEKNEK

A Magyar Bibliatársulat és a Kálvin Ki-
adó csaknem húsz éve adta ki elõször
ezt a kiadványát, amelyben több mint
száz ószövetségi és újszövetségi történe-
tet találunk a gyerekek nyelvén elbeszél-
ve, gazdagon illusztrálva. 

Most megújult formában, Keresztes Dó-
ra illusztrációival jelenik meg a Bibliai
történetek gyermekeknek, hogy olvasó-
könyvként szolgáljon az iskoláskorú
gyermekeknek, segítséget nyújtva a csa-
ládi áhítatokhoz és a hitoktatáshoz is.
Az olvasmányosan elbeszélt bibliai tör-

ténetek mellett továbbra is idõrendi táb-
lázatok és térképek segítik a kis olvasót
a bibliai üzenet jobb megértésében. 
Ára 2500 Ft

Holger-Finze Michaelsen: 
MIATYÁNK – FELFEDEZÉSEK AZ ÚRTÓL

TANULT IMÁDSÁGBAN

A német lelkész-teológus szerzõ köny-
vében azt járja körül, hogy mi az, amit
már „elkoptattunk” a Miatyánkkal
kapcsolatban, és mi az, ami még felfe-
dezésre vár az imaéletünkben – éppen e
jól ismert õsi imádság segítségével.
Megismerjük a Miatyánk hatástörténe-

tét az egyház-
ban és azon kí-
vül is, ráadásul
e könyv elolva-
sása után egé-
szen biztosan
másképp fogjuk
imádkozni a jól
ismert kérése-
ket.
Ára: 1400 Ft  
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Bibliahírek a nagyvilágból

A Libanoni Bibliatársulat segélycsoma-
gokat oszt. Miközben az izraeli hadsereg
bombázta Libanont, a Bibliatársulat
munkatársai a rászorulókat segítették,
és eközben csodálatos módon megta-
pasztalták Isten áldásait. Több ezer Bib-
liát osztottak szét ingyenesen az árva-
házakban, kedvezményes áron pedig
egyházaknak és missziós szervezetek-
nek, akik a fegyveres konfliktus idején
fontos lelkigondozói és humanitárius
szolgálatot végeztek.

A bibliatársulat a sajátos bibliamunka
mellett elkészített és a háború negyedik
hetéig kiosztott mintegy ötszáz segély-
csomagot is. Minden csomagban 5 kg
élelmiszer volt, szappan, takaró, gyógy-
szerek és rövid Szentírás-válogatások a
különbözõ korú menekültek számára. 

A Biblia segíti az orosz katonákat a bé-
kefenntartásban. „A bibliaolvasás segíti
katonáinkat abban, hogy különbséget
tudjanak tenni jó és rossz között.” Ezt
mondta Alexander Boriszov atya az
Orosz Bibliatársulat elnöke a belügyi
csapatok parancsnokainak, amikor út-

jára indította a „Biblia az orosz hadse-
regnek” projektet 2006. augusztus 24-
én. A különleges terrorelhárító és belsõ
rendfenntartó egységek fõhadiszállásán
tett látogatáson 18 csomag bibliai iro-
dalmat osztottak szét a kiképzõtisztek
és az ortodox egyház tábori missziójá-
nak vezetõi között. Boriszov atya a Ró-
mai levél 13. részének felolvasása után
kiemelte, hogy a belügyi csapatoknak
különleges szerepük van a belsõ béke
fenntartásában, ezért erõs erkölcsi érzé-
ket kell kialakítaniuk: a Biblia pedig a
tiszta erkölcs egyetlen forrása. 

A Dél-Afrikai Bibliatársulat egy hír-
közlési vállalattal, a Christian Mobile-lal
együttmûködve lehetõvé tette az ország
mobilhasználói számára, hogy a teljes
Biblia szövegét letölthessék készülékeik-
re sms formájában. Egyelõre összesen öt
afrikaans és angol fordítás szövege elér-
hetõ ebben a formátumban. Az akció el-
sõ húsz napja alatt 1802 teljes Bibliát és
416 Újszövetséget töltöttek le a dél-afri-
kaiak. Egyetlen ilyen sms ára megegye-
zik a nyomtatott Biblia árával.



A Magyar Bibliatársulat életébõl

Bibliamunka és könyvárusítás a Szél-
rózsán
A MBTA munkatársai 2006 nyarán is
részt vettek a Szélrózsa Evangélikus If-
júsági Találkozón, Szolnokon, július 19-
23. között.

„Biblianap” 
a konstancai Ovidius Egyetemen
A Romániai Felekezetközi Bibliatársulat
meghívására a Magyar Bibliatársulat el-
nöke és fõtitkára október 9-10. között a
fekete-tengeri Konstancában tett látoga-
tást. A biblikus szimpóziumból, ökume-
nikus hangversenybõl és a konstancai
Theodosie ortodox érseknél tett látoga-
tásból álló program során D. Szebik Im-
re püspök és Pecsuk Ottó a két bibliatár-
sulat további szoros együttmûködésérõl
(például közös adománygyûjtõ akciók)
tárgyalt román kollégáikkal.  Az Ovidi-
us Egyetem Teológiai Fakultásán meg-
rendezett szimpózium témája „A sza-
badság fogalma a Szentírásban” volt.

FOLYIK AZ ÚJ KIADÁS ELÕKÉSZÍTÉSE

Amint arról korábban már beszámol-
tunk, 2006 áprilisa óta szeretettel vá-
runk minden olyan észrevételt, amely
az 1975-ben kiadott és 1990-ben revi-
deált új fordítású Biblia szövegére vo-
natkozik, s annak pontosabbá, a Szent-
írás eredeti szövegéhez még hûségeseb-
bé, illetve stilisztikailag érettebbé tételét
szolgálja. A javaslatok beérkezésének
határideje 2007. december 31., azután
az MBTA Szöveggondozó Bizottsága
dönt a javított kiadás végrehajtásáról. 
Az észrevételeket továbbra is elsõsor-
ban a Magyar Bibliatársulat honlap-
ján (www.bibliatarsulat.hu) keresztül
várjuk: az ott olvasható online biblia-
szövegre kattintva bárki elküldheti
hozzánk az adott versre vonatkozó
javaslatát. Természetesen hagyomá-
nyos módon, tehát levélben (1113.
Budapest, Bocskai út 35., a borítékra
kérjük, írják rá: „Új kiadás”), és 
e-mailben (info@bibliatarsulat.hu) is
várjuk a hozzászólásokat. 
A szerkesztõ rendszer elérhetõsége:
http://www.parokia.hu/ujkiadas/
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Fotók: United Bible Societies
Kiadja a Magyar Bibliatársulat Alapítvány • 1113 Budapest, Bocskai út 35.

Felelõs kiadó: Pecsuk Ottó, a Magyar Bibliatársulat Alapítvány fõtitkára

2006. tavaszi adománygyûjtõ 
akciónkról: „Bibliát minden zárkába!”

Lezárult a „Bibliát minden zárkába!” el-
nevezésû adománygyûjtõ akciónk,
amelynek célja az volt, hogy Bibliával
lássuk el a magyarországi büntetés-
végrehajtási intézetek zárkáit. Akciónk
keretében támogatóink 2006. októberig
több mint 900 ezer forinttal segítették
ezt a célt, amely összeget a MBTA saját
erõforrásaival (ennek forrásai tagegy-
házaink bibliavasárnapi perselypénzei, a
Biblia kiadásából származó jogdíjak és

az 1%-os felajánlások) kiegészítve 3 mil-
lió forintra növelt. Ez a jelenlegi helyzet-
ben mintegy 1500 db új fordítású Biblia
ingyenes szétosztását fedezi a büntetés-
végrehajtási intézetekben. Az osztás –
egyeztetve a büntetés-végrehajtás or-
szágos parancsnokságával – ezekben a
hetekben is tart. A részletekrõl támoga-
tóink további információkat szerezhet-
nek a MBTA honlapjáról. Köszönet az
akció minden támogatójának!

Akciónk hátteré-
ben elsõsorban
norvég kollégáink
tapasztalata és
bíztatása áll, akik
immár évek óta
látogatnak Er-
délyben, Székely-
keresztúr környé-
kén olyan ma-

gyarul beszélõ, cigány származású árvák
által lakott gyermekotthonokat, ame-
lyeknek elképesztõ körülményein segíteni
szerettek volna. A magyarul beszélõ
gyermekek miatt õk vették fel a kapcsola-
tot a Magyar Bibliatársulattal. Meg-
egyezésünk szerint az általunk gyûjtött
támogatás minden forintját a Nor-

vég Bibliatársulat egy forinttal fogja ki-
egészíteni, s ebbõl az összegbõl fogunk
Bibliai történetek gyerekeknek és Illusztrált
négy evangélium köteteket osztani az árva-
házakban, a Román Bibliatársulat bevo-
násával. Ha szándékunkat támogatni kí-
vánja, a hírlevelünkhöz mellékelt postai
átutalási csekken fizesse be adományát a
MBTA számlájára. Kérjük, a csekken tün-
tesse fel adóazonosító számát is, hogy
idõben elküldhessük a szükséges adóiga-
zolást befizetésérõl. Kérdéseit, észrevétele-
it továbbra is szeretettel várjuk e-mailben
(info@bibliatarsulat.hu) vagy telefonon
a 06-1-209-3033-as számon.

Hordozzuk együtt a magyar nyelvû
Biblia ügyét Magyarországon!
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