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Köszöntés
az Olvasónak!

A Biblia
az élet könyve

Válogatott hírek
a Biblia évében

Beszámoló a
2007. évi téli
akciónkról

Bibliákat a lélek
betegeinek!

„Boldog, aki olvassa...”
Helyzetjelentés a Biblia évérõl
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Köszöntés az Olvasónak!

Amint rendszeres olvasóink és
támogatóink bizonyára észrevették, a szokásoshoz képest
jelentõs késéssel
jelenik meg évi
elsõ
hírlevelünk. A késésért
természetesen
elnézést kérünk mindazoktól, akik már
várták soron következõ híradásunkat a
Magyar Bibliatársulat Alapítvány életérõl és munkájáról, ugyanakkor hadd
mutassunk rá, hogy a késés oka nem a
tétlenség, hanem inkább a sok munka
volt. 2008 a Biblia éve hazánkban, és ebben a sokak által nagyon várt és örvendetes eseménysorozatban a MBTA-ra
váratlanul sok munka hárult eddig és
úgy tûnik, hogy hasonlóan elfoglalt hónapoknak nézünk elébe 2009. január
utolsó hetéig, a Biblia éve hivatalos lezárásáig. Egyházakkal, gyülekezetekkel,
kulturális és oktatási intézményekkel,
magánszemélyekkel összefogva nagyon
sok kezdeményezés, értékes program
valósult meg Magyarországon. Ezekrõl
újonnan létrehozott honlapunk, a
www.bibliaeve.hu révén sokan már értesülhettek, de találkozni lehetett munkáinkkal a legkülönfélébb nyomtatott és
elektronikus hírcsatornákon is. Jelenlegi
hírlevelünk célja, hogy „életjelet” adjunk
magunkról ezen a megszokottabb módon is, valamint hogy egyfajta pillanatképet mutassunk támogatóinknak a
Biblia évérõl.
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Remélve, hogy minél több érdeklõdõ és
támogató testvérünkkel maradhatunk
továbbra is kapcsolatban és találkozhatunk személyesen is a számtalan Biblia
éve program egyikén.
Maradok megkülönböztetett tisztelettel,
Dr. Pecsuk Ottó fõtitkár
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A Biblia éve megnyitó ünnepsége egybeesett az Ökumenikus Imahét nyitó istentiszteletével, amelyet a Pozsonyi úti református templomban tartottak 2008.
január 20-án. Ezen az istentiszteleten D.
Szebik Imre, nyugalmazott evangélikus
püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke
nyitotta meg a Biblia éve 2008 országos
rendezvénysorozatot. Az alábbiakban
megnyitó beszédét olvashatjuk.

A BIBLIA

AZ ÉLET KÖNYVE

Rólunk, a mi életünkrõl, a mindenkori
ember életérõl szól. Ezért különbözik
minden más könyvtõl. Helyes önismeretre késztet, amely nyilvánvalóvá teszi
az ember önzõ természetét, elesett állapotát. De kiutat is mutat ebbõl a nehéz
helyzetbõl, amikor Jézus Krisztus személyét állítja a középpontba, aki tud segíteni mindnyájunkon, ha Vele az élet
lelki-szellemi síkján találkozunk, közeledését és váltságát elfogadjuk, s ily módon az új élet részesei leszünk. A Biblia
ilyen életek bemutatásával igazolja,
hogy amit Isten készít az Õt szeretõknek, az lehetséges. Gondoljunk az ószövetségi Mózes és Dávid példáira, akik
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ugyan elestek, súlyos vétkeket követtek
el, de nyomorúságukban Istenhez kiáltva bocsánatot és megújult életet nyertek. Még szembetûnõbb az Újszövetségben olvasható példák sora. Zákeus a
pénzimádó, a test gyönyörûségeiben élvezetet keresõ samáriai asszony vagy a
vallásos fanatikus Saul-Pál mind másként gondolkodókká és más emberekké
lettek. Ma is lehetséges az, ami Júdea
földjén elkezdõdött és a Jézussal való találkozásból ered. „Hadd legyen nekem a
Te írásod tiszta gyönyörûség. Ne engedd, hogy csalatkozzam benne, és ne
engedd, hogy megcsaljam azt” (Augustinus).
A Biblia irodalmi alkotás is
A ma elfogadott formájában 66 könyv
található benne. Mintegy félszáz szerzõ
tevékenysége nyomán jött létre. Héberül
és görögül írták. Stílusa és tartalma miatt egyaránt a kívülállók számára is
gyöngyszemként emlegetett irodalmárok körében az Énekek éneke, amely eredetében egy szerelmi versgyûjtemény, a
Jónás könyve és Pál apostol „szeretethimnusza” az elsõ korinthusi levél 13.
részében. Aki ezeket elolvassa, mély benyomást szerez az irodalom lényegérõl.

A Biblia Istentõl ihletett könyv
Szerzõi hús-vér emberek, esendõ, de
mindig újrakezdõ, teljes erejükkel küzdõ,
de mindig Isten kegyelmében bízó emberek. Az Õ indíttatására rögzítik Isten
örök szándékát az ember megmentése és
boldogsága érdekében. Ezért mindig titkok fátyla lengi körül a Szentírást, mert
megfejthetetlen, miként lesz az emberi
szó isteni történéssé.
A Biblia a mûvészeket megihletõ könyv
Ezért a Biblia ismerete nélkül alkotásaik
aligha érthetõk. Legyen szó akár költeményekrõl, egyházi zenérõl, festményekrõl vagy a szobrászat remekeirõl.

A Biblia Isten történetének a foglalata
Elsõként a választott nép, Izráel múltjában, s aztán Jézus és az õt követõk táborának életében ismerhetjük ezt fel.
Csodálatos, ahogy Izráel népének történetébe beágyazódik Isten üdvösséget
munkáló szándéka és mindez kibontakozik a zsidó Messiás, Jézus személyében. Közben elsuhan hatezer esztendõ.
Méltán mondja Augustinus a Vallomásokban: „Csodálatosak a Te beszédednek
mélységei. Félelemmel, megtisztelve és
szeretettõl remegve tekintünk bele.”

A Bibliát olvasó boldog emberré lehet
Ezt sugallja a Jelenések könyve 1,3 is,
amely Biblia-évünk mottója. Mivel sajátos alkotás, ezért olvasását sem úgy
ajánljuk, mint egy regényét. Kezdjük inkább a 150 szép zsoltár ismeretével,
folytassuk Máté evangéliumában a Hegyi Beszéddel, majd a legrövidebb, de
tartalmában összefoglaló jellegû Márk
evangéliumával. Érdekes olvasmány le-
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het még Jézus példázatainak gyöngyfüzérre szedett hosszú sora Lukács evangéliumában is.

mációban Luther és Kálvin erõteljesen
hangsúlyozták a Biblia igéjének fontosságát és a hozzá való ragaszkodás elengedhetetlen követelményét. Ne csak olvassuk, éljük is. Ne csak a magunk hasznát
keressük, hanem az embertársét is. Ne
csak önmagunk életét védjük, hanem a
közösségért is fáradozzunk. Bátorító szót
kapunk. Nem egyedül vívjuk az élet küzdelmét, Valaki mögöttünk, velünk, értünk harcol. Luther így írta: „kérdezed ki
az, Jézus Krisztus az...?” A fogódzó, a
megmentõnk, itt és odaát.
E gondolatokkal a magyar kereszténység 2008. esztendei Biblia évét kezemben
a Károli Gáspár által fordított és Vizsolyban 1590-ben kiadott Bibliával, Isten nevében megnyitom:

Miért boldog a Szentírást olvasó ember?
Erasmus, a reneszánsz ismert alakja ezt
írta görög Újszövetségének elõszavában:
„Azért végeztem el a munkát, hogy egy
napon mindenki olvassa a Bibliát. Hogy
minden nyelvre lefordítsák, hogy a földmûves ekéje mellett szentírási részleteket
énekeljen, hogy a takács vetélõjének ritmusára bibliai igéket dúdoljon.” Útmutatást kapunk az élet igéjén keresztül a jó
cselekvésére, a szeretet és az isteni megbocsátás gyakorlására. Ezek mind nagyszerû értékek, még egy posztmodern társadalomban is. Eligazító igét kapunk, ha
útkeresztezõdésekhez érkezünk. A refor-

„Boldog, aki olvassa...”
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Válogatott hírek és események
a Biblia évében
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Bibliaosztás az Országházban
A Biblia éve alkalmából közel 150 országgyûlési képviselõ vett át Bibliát a
Parlamentben. A tavaszi ülésszak utolsó
napján Bölcskei Gusztáv református és
Ittzés János evangélikus püspök a Ma-

gyar Bibliatársulat, Erdõ Péter bíboros a
Szent István Társulat bibliafordításait
nyújtotta át azoknak a képviselõknek,
akik igényt tartottak a Szentírásra. Az
alkalmat Szili Katalin házelnök és Balog
Zoltán, az Országgyûlés emberi jogi, ki-
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sebbségi, civil- és vallásügyi bizottságának elnöke kezdeményezte.
Biblia a családban - Család a Bibliában
Ökumenikus családi napot tartottak a
Biblia éve jegyében Kisvárdán a Várkertben, 2008. július 26-án. Bõvebb információ: www.csaladoknapja.hu

Biblia mindenkinek
A Református Közéleti és Kulturális Központ (RKKK) a Biblia éve alkalmából
Könyvek könyve - Biblia mindenkinek
címmel kétnapos bibliaolvasást szervezett Budapest egyik legforgalmasabb helyén, a Deák téri evangélikus templom
lépcsõjén június 20-21-én.

eseményét. A résztvevõket a Bazilikában
megtartott áhítaton a házigazda Erdõ
Péter esztergom-budapesti érsek és D.
Szebik Imre nyugalmazott evangélikus
püspök, a Magyar Bibliatársulat elnöke
köszöntötték. A konferencia elõadói az
elsõ munkanapon a bibliai kánon és az
exegézis, a második munkanapon – közelítve a Biblia éve eredeti gondolatához
– inkább a kommunikáció és a bibliaterjesztés kérdéseivel foglalkoztak.

Nemzetközi Ökumenikus Biblikus
Szimpózium a Biblia éve alkalmából
Június 23-25. között Esztergomban, a
Szent Adalbert Képzési, Lelkiségi és Konferencia Központban tartották meg a
magyarországi Biblia éve elsõ központi
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Bibliaévi alkalmak Erdélyben, a Malozsa völgyében
A Malozsa völgyében lévõ négy egyházközség bibliakiállítással egybekötött
bibliaévi alkalmakat szervezett. Az alkalmak istentisztelettel kezdõdtek, utána pedig a bibliák bemutatására került
sor. Végül a héber és görög nyelvû bibliáktól a cigány fordítású János evangéliumáig 60 Bibliát nézhettek meg az érdeklõdõk.

Biblia-hetet, amelyet a katolikus, a református, az evangélikus és a baptista
egyház szervezett. A szervezõk színvonalas elõadásokkal, beszélgetésekkel,
rajzversennyel, számítógépes játékokkal, bibliaolvasással, zenehallgatással,
versolvasással, igehirdetéssel és megannyi más ötletes és változatos eseménnyel várták az érdeklõdõket.

Bibliamaraton Szombathelyen
Június 13-18. között maratoni bibliaolvasás keretében a teljes Szentírást felolvasták a szombathelyi református
templomban. Az alkalmat a 90. zsoltár
mind a kilenc versének eléneklése vezette be. Az elsõ felolvasó Szakál Péter, az
Õrségi Egyházmegye esperese volt. A
hatodik napon utolsóként a Jelenések
könyvének befejezésénél a gyülekezet
lelkipásztora lépett a mikrofonhoz. A
hat nap alatt háttérprogramok, személyes beszélgetések, énektanulási lehetõség, témába vágó filmek, gyermekfoglalkoztatások színesítették az alkalmat.

Bibliakiállítás Szentmártonkátán
Sok elõkészület után jött létre a kiállítás,
melyet az Arany János Általános Iskolában, 2008. május 9-én 17 órakor mutattunk be. Fodor Zoltán polgármester köszöntötte a megjelenteket, üdvözölte a
meghívott vendégeket, méltatta az alkalom jelentõségét. A Szentmártonkátáról
származó M. Kecskés András táncpantomim mûvész mûsora volt a délután
egyik nagy élménye. J. S. Bach János
passiójának fenséges zenéjére mutatta be
„Töviskorona” címû elõadását. Vizi Zsuzsanna református lelkész igei indítású
szavai után Galsi Árpádnak, a Kálvin Kiadó igazgatóhelyettesének megnyitó beszédét hallgathatták meg a résztvevõk.

Bibliai történetek, Celldömölk

A Biblia hete Vizsolyban
2008. aug. 8-13. között tartották meg a
Biblia hetét Vizsolyban, a magyar nyelvû Biblia egyik bölcsõjében. A progra-

Biblia-hét a Józsefvárosban
2008. május 13. és 17. között tartották
meg a budapesti Józsefvárosban azt a
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mok között szerepeltek elõadások, kiállítás, filmklub, mesterségek bemutatója,
a Fõtéren reneszánsz táncok, korhû viselet-bemutató, lovagi felvonulás, interaktív színház, könnyûzenei koncert és
istentiszteletek.

gyerek foglalkozzon a történetekkel, olvassa a Bibliát, s kerüljön közel a Szentírás üzenetéhez. A rajzpályázatra 18 iskola nevezett be, összesen 180 rajzzal. A
szép alkotások közül a zsûri Makray
János festõmûvész segítségével választotta ki a legszebbeket. A gyerekek jutalmazásában a Magyar Bibliatársulat sietett a szervezõk segítségére. A díjazottak
értékes, szép könyveket kaptak.
A Doktorok Kollégiuma plenáris ülése
Sárospatak-Göncön és Vizsolyban
A Magyarországi Református Egyház
Doktorok Kollégiuma 2008. augusztus
25-29. között a Biblia éve keretében kihelyezett plenáris ülést tartott Sárospatakon, Göncön és Vizsolyban. Az eseményrõl, az elõadásokról és a résztvevõkrõl további információkat, képeket
és filmanyagokat találhatnak az érdeklõdõk a Tiszáninneni Református Egyházkerület honlapján: www.tirek.hu

Rajzpályázat Tótvázsonyban

Képes bibliai történetek
A Veszprém megyei Tótvázsony általános iskolája a Biblia évében a megye általános iskolái részére rajzpályázatot
hirdetett. Az volt a cél, hogy minél több
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Beszámoló a 2007. téli akciónk
lezárásáról és eredményeirõl

A 2007 telén, még a Biblia éve meghirdetése elõtt indított adománygyûjtõ akciónkkal az volt a célunk, hogy MBTA
tagegyházainak fenntartásában álló
óvodák és általános iskolák könyvtárait
támogassuk bibliákkal és a gyermekek
számára készített más bibliatársulati
kiadványainkkal.
A felhívásunkra összesen 999 888
forint támogatás érkezett, amit kiegészítettünk a 2007-ben megkapott 1%os felajánlások összegével, 195 480 forinttal.
A bibliaosztásra így rendelkezésünkre
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álló összegbõl egyenként 11 000 forint
értékû könyv- és CD-csomagokat állítottunk össze tagegyházaink óvodái és
Az MBTA székháza
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iskolái számára. Közvetlenül megkerestük a református egyház 58 és az evangélikus egyház 6 általános iskoláját, s
azon intézményeknek, akik igényt tartottak erre a segítségre, személyesen
vagy postai úton elküldtük a csomagokat. Reméljük, a Biblia évében ezzel is
hozzájárulhattunk a kisiskolások bibliai
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ismereteinek és általános mûveltségének
növeléséhez.
Az akció meghirdetése után több világi
iskola is jelezte, hogy szeretne ilyen jellegû támogatáshoz jutni. Természetesen
ezeknek a kéréseknek is – korlátozott
mértékben – igyekeztünk eleget tenni.
Köszönjük Támogatóink segítségét!

2008. évi elsõ akciónk meghirdetése:
Bibliákat a lélek betegeinek!
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küzdõ ágazata a pszichiátria. Reméljük,
hogy akciónkkal – a magunk lehetõségeihez mérten – segíthetünk azoknak,
akik az áldott orvos Jézus mai követõi a
lélek betegei között.
Ha célunkat támogatni kívánja, a hírlevelünkhöz mellékelt postai átutalási
csekken fizesse be adományát a Magyar
Bibliatársulat Alapítvány számlájára.
Ha adóalapjából le kívánja vonni a közhasznú MBTA számára befizetett összeget, kérjük, a csekken tüntesse fel adóazonosító számát is, hogy idõben elküldhessük Önnek a szükséges igazolást.
Kérjük azokat, akik már ismerik és adományaikkal korábban is támogatták
szolgálatunkat, adják oda hírlevelünket
másoknak is.
Kérdéseit, észrevételeit, kritikáját örömmel vesszük, amelyeket eljuttathat hozzánk a Magyar Bibliatársulat Alapítvány
honlapján: www.bibliatarsulat.hu és
e-mail-ben: info@bibliatarsulat.hu vagy
telefonon a (06-1) 209-3033 számon.

Országjáró bibliakiállítás Celldömölkön

A 2008. évi adománygyûjtõ akciónk az
ökumenikus imahét megnyitó istentiszteletén és az imaheti tájékoztató füzetben már meghirdetett általános célunkhoz kapcsolódik: a magyarországi pszichiátriai intézetekben, illetve a kórházak
ilyen jellegû osztályain szolgáló lelkészeket ajándékozzuk meg Bibliákkal,
evangéliumi füzetekkel, Újszövetségekkel vagy más bibliai szövegválogatásokkal. Mindannyian jól tudjuk, hogy az
egyébként is igen mostoha körülmények között mûködõ hazai egészségügynek mennyi sajátos nehézséggel

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