„Philadelphiai ígéret”
A United Bible Societies 2016-os világgyűlésének záródokumentuma

Mi, a United Bible Societies tagjai, miután részt vettünk a 2016 májusában, Philadelphiában rendezett
világgyűlésen, Isten iránti mély hálával erősítjük meg az UBS „Mission, Vision and Values” (Misszió,
Látás és Értékek) dokumentumában foglaltakat, és elkötelezzük magunkat a Világszövetség alapvető
jellemzői mellett:
Továbbra is törekszünk a hagyományosan vallott legszélesebb körű, hatékony és értelmes
bibliaterjesztésre, és arra, hogy segítsük az embereket megismerkedni Isten igéjével.
A Biblia „életciklusának”, különösen is a fordításnak, a kiadásnak, a terjesztésnek, az
ismeretterjesztésnek és Biblia védelmének továbbra is elkötelezett hívei maradunk.
Alaptevékenységünkként ismerjük el a bibliafordítást, amely nélkülözhetetlen ahhoz, hogy mindenki a
maga választott nyelvén juthasson hozzá a Szentíráshoz.
Minden keresztyén egyház segítségére törekszünk, és továbbra is elkötelezettek vagyunk a
felekezetköziség elve mellett.
Nagy hangsúlyt helyezünk arra, hogy ezt a szolgálatot együtt, egymással szövetségben tudjuk
hatékonyan végezni.
Szem előtt tartjuk az átláthatóság és felelős gazdálkodás elvét, mind egymás, mind az általunk szolgált
közösségek irányában. Ezúton is újra megerősítjük ilyen irányú belső szabályaink érvényességét.
Világszövetségünk motivációja és megbízatása Jézus Krisztus missziói parancsából fakad (Mt 28,1220). Az adakozás és közös tehervállalás bibliai elve (Zsid 13,16) továbbra is munkánk középpontjában
marad, és segít abban, hogy elérjük a következő célokat:

1. Szem előtt tartjuk a célközönséget
Célközönségünk továbbra is meghatározza a döntéshozatalunkat, és a helyi missziói
célkitűzéseket. Igyekszünk e célközönség képviselőit bevonni a programjaink tervezésébe.
Olyan biblianépszerűsítő programokat és anyagokat hozunk létre, amelyek segítik a következő
csoportok Bibliához való hozzáférését:

a) Fiatalok és családok: törekszünk olyan bibliafordítások létrehozására, amelyek
nyelvezetükben meg tudják szólítani a 30 év alattiakat.
b) Diaszpóra közösségek, migránsok és menekültek.
c) Más vallásúak, különös tekintettel az iszlám többségű országokra.
d) Olyan közösségek, amelyek tagjainak különleges segítségre van szüksége, hogy Isten
igéjét megismerhesse: siketek, vakok vagy gyengén látók, HIV-vírussal élők,
traumatizáltak vagy írástudatlanok.

2. Erősítjük kapcsolatunkat az egyházakkal

Mint bibliatársulatok, az egyházakat különösen is szem előtt tartjuk a stratégiai tervezésben,
és igyekszünk olyan egyházakkal is együttműködni, amelyek jelenleg nem tagjai a
bibliatársulatunknak. Világszövetségként továbbra is erősítjük a kapcsolatot az egyházi
világszervezetekkel. Továbbképző programokat hozunk létre azért, hogy az egyházi
kapcsolatokat minél jobbá tehessük, és minél könnyebben és hatékonyabban elérhessük a
nem-keresztyén embereket is.

3. A bibliamisszió közös felelősségünk
Minden bibliatársulatnak együtt kell dolgoznia azért, hogy a programtervezés, a finanszírozás,
és minden más szükséges összetevő rendelkezésünkre álljon. Egységes szellemben és a helyi
ismeretek tiszteletben tartásával kell dolgoznunk. Ehhez szükségesnek látjuk, hogy a déli
félteke képviselői nagyobb szerepet kapjanak a projektek tervezésében és az anyagi
döntéshozatalban. A világszövetség fontosnak látja a kommunikáció javítását és a
sokféleségünk tiszteletben tartását.

4. A bibliamisszió anyagi háttere
Elköteleződünk amellett, hogy különösen is támogassuk azokat a bibliatársulatokat, amelyek
olyan országokban dolgoznak, ahol a keresztyénség üldöztetésnek van kitéve. Ennek
érdekében fenntartható és gyakorlati segítséget adunk az érintett bibliatársulatoknak.

5. A digitális technológia alkalmazása a Biblia teljes „életciklusában”
A Biblia teljes „életciklusában” fontosnak tartjuk a digitális technika alkalmazását, hogy újabb
közönséget érjünk el, és könnyebben tudjuk őket megismertetni a Bibliával.
Mielőbb kidolgozzuk azokat a modelleket, amelyek segítségével a digitális platformok is hozzá
tudnak járulni a bibliamisszió anyagi szükségleteihez, a brand fenntartásához, a marketinghez
és a bibliatársulatok alapműködéséhez.
Igyekszünk megtalálni azokat a bibliatársulatokat, akiknek különleges adottsága van arra,
hogy élen járjanak ezen a területen, és a digitális technika missziói központjaivá válhassanak.

6. Fejlesztjük a vezetői képességeket
Hangsúlyt helyezünk az utánpótlásképzésre és a tehetségek kibontakoztatására. A
világszövetségben növelni fogjuk a képzés alkalmainak számát, mind a munkatársak, mind a
kuratóriumi tagok részére. Így szeretnénk 2022-re elérni azt, hogy minden bibliatársulatban
legyenek olyanok, akik részt vettek valamilyen vezetői képzésben

7. Elérjük a misszió fenntarthatóságát
Ennek érdekében:
a) erősítjük a partnerkapcsolatokat a közös érdeklődésű csoportokban, és a kétoldalú
együttműködésekben.

b) Nagyobb felelősséggel kezeljük az ingatlanainkat és a pénzeszközeinket.
c) Igyekszünk nagyobb figyelmet fordítani a szellemi tulajdonainkra.
d) Megpróbáljuk csökkenteni az anyagi függést az UBS belső támogatási rendszerétől, és
erősíteni a helyi adománygyűjtési munkát (2Kor 8).
e) Megkeressük és bevonjuk azokat a partnereket, akik hozzá tudnak járulni a bibliamisszió
sikeréhez.

8. A holisztikus munka irányelvei
Mivel egyre több bibliatársulat vesz részt valamilyen holisztikus szolgálatban, kidolgozzuk
azokat az irányelveket, amelyek segítenek meghatározni, mit tekinthetünk bibliamisszió
szempontjából elfogadható és szükséges holisztikus munkának.

Ezen célok eléréséhez kidolgozzuk a szükséges terveket és lépéseket, amelyek mérhetőek, és
megvalósulásukat folyamatosan ellenőrizni is fogjuk.

