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Biblia neked
Interaktív kiadás fiataloknak

Ez a könyv neked szól függetlenül attól, hogy forgattad-e 
eddig a Bibliát, vagy éppen milyen közel érzed magad 
Istenhez. Ha csak most ismerkedsz Isten szavával, ak-
kor a hozzá fűzött magyarázatok és útmutatások biztos 
támpontként szolgálhatnak a sokszor nehéznek tűnő út 
során, és segíthetnek abban, hogy a gyakorlatba is átül-
tesd az olvasottakat. Akkor is érdemes kézbe venned, ha a 
Biblia rendszeres olvasója vagy, hiszen sok új szempontot 
és információt találhatsz, amelyekre eddig talán nem is 
gondoltál, tovább mélyítve az Istennel való kapcsolatodat. 

A Biblia neked fiatalok közreműködésével jött létre, és rengeteg izgalmas dolgot 
tartalmaz: 
• 30 bibliai témát feldolgozó videólinket; 
• több száz interaktív, az elmélyülést segítő feladatot a szövegrészek mellett;
• szabad felületeket, hogy írj vagy rajzolj; 
• egyoldalas bevezetést minden könyv elején, ami bemutatja, miről szól az adott 

könyv, és hogyan kapcsolódik a Biblia nagy történetébe; 
• 32 színes oldalt kulcsfontosságú információkkal a Bibliáról és a nehezebben ért-

hető témákról.

A Kálvin Kiadó és a Harmat Kiadó közös kiadása.

Családi áhítatok a Bibliával
365 áhítat és imádság az egész családnak
Sally Ann Wright

Az év minden napján együtt olvashatja a család a bibliai törté-
neteket és üzeneteket. A színes képek és az egyszerű szövegek a 
gyerekek számára is érdekessé és érthetővé teszik Isten igéjét. 
Reméljük, hogy az áhítatok utáni közös beszélgetések és imád-
ságok közelebb hozzák a családtagokat Istenhez és egymáshoz is.

Kiadványaink megvásárolhatók a Kálvin Kiadó könyvesboltjában és webáruházában.

A Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója
1113 Budapest, Bocskai út 35. • Tel.: 06-1-386-8267; 06-30-276-7343

 E-mail: kalvin.kiado@kalvinkiado.hu
www.kalvinkiado.hu • www.bibliatarsulat.hu

Új kiadványaink
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Köszöntés az Olvasónak


A „szíven találtak” ünnepe

Pünkösdnek fontos ószö-
vetségi gyökerei vannak. 
A választott nép – többek 
között – a Sínai-hegyi 
törvényadásért ad hálát 
ezen a napon. A csodá-
ért, hogy Isten saját ke-
zűleg véste kőbe a Tíz 
Igét. Ez „használati uta-
sítás” az élethez, meny-
nyei „KRESZ” a földön 
járóknak. Arra kaptuk, 
hogy védje és őriz-
ze egészséges Isten- és 
ember-kapcsolatunkat. 
Tíz szabadság: lehet, le-
hetne (?), így is élni! Bölcsen, felelősen, 
szeretettel odafigyelve a Teremtőre és 
a teremtménytársra. De ez valahogy 
mégsem sikerül nekünk. A Sínai-hegy-
ről visszatérő Mózes nem véletlenül töri 
össze a kőtáblákat… Nem véletlen, hogy 
amikor Luther énekben tanít a paran-
csolatokról, minden versszak refrénje az 
ősi fohász: „Szánj meg, Urunk!” 

Isten népének erre a segélykiáltására 
szólal meg a reményteli válasz a pró-
fétai ígéretekben az új szövetségről, új 
szívről, új életről. „Új szívet adok nektek 
és új lelket adok belétek: eltávolítom teste-
tekből a kőszívet és hússzívet adok nektek.” 
(Ez 36,26)

Kőszív helyett hússzív! Ez az életmen-
tő, örökéletmentő szívátültetés történt 
meg Krisztus feltámadása után ötven 
nappal, Jeruzsálemben. Bekövetkezett 

az a pünkösdi csoda, ami azóta is min-
den igehirdető és igehallgató áhított 
reménysége. Lukács így jegyezte föl: 
„Amikor ezt hallották, minta szíven találták 
volna őket…” (ApCsel 1,37) Bár a fülünk 
és a szívünk között csupán néhány centi-
méter a távolság, mégis gyakran egy élet 
is kevés ahhoz, hogy amit hallunk, az 
megérintse a szívünket. Ehhez a Lélek 
megvilágosító ajándéka szükséges. 

Jézus megígérte tanítványainak: eljön 
a „Paraklétosz”, a Vigasztaló, a Párt fogó, 
a Szószóló! Aki hűséges tolmácsként 
anyanyelvünkre fordítja az atyanyelvet. 
Aki eszünkbe juttatja mindazt, amit 
Mesterünk tanított nekünk…

„Jöjj, égi szent láng!”
Gáncs Péter

ny. evangélikus püspök,
az MBTA elnöke
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A Magyar Bibliatársulat Alapítvány egy 
nagyváradi „kihelyezett” kuratóriumi 
üléssel és a COVID utáni bibliamisz-
szió kérdéseit feldolgozó konferenciával 
készül a megemlékezésre 2021 szep-
temberében. Ez kiváló alkalmat kínál a 
magyarországi és romániai bibliaterjesz-
téssel foglalkozó egyházak és bibliatársu-
latok közötti kapcsolatok erősítésére is.

latok lezárására 1661-ben Kolozsváron 
került sor. 

Szalárdi János Siralmas magyar króni-
kának kilenc könyvei című művének III. 
könyvében beszéli el Várad ostromának 
történéseit. A mintegy két hónapos, ál-
landó török támadások után a számban 
erősen megfogyatkozott magyar har-
cosok a vár feladásával kapcsolatos tár-



17. századi nyomdagép rekonstrukciója a nagyváradi várbanA Váradi Biblia címlapja

A magyar nyelvű protestáns biblia-
fordítás, a Károli Biblia felülvizsgála-
tát I. Rákóczi György fejedelem még 
1638-ban rendelte el. A bibliai szöveg 
javítását, valamint jegyzetekkel és ma-
gyarázatokkal való ellátását követően 
nyomtatása 1657-ben kezdődött az e 
célra alapított nyomdában, az újszövet-
ségi rész el is készült, a Biblia befejezése 
azonban ellehetetlenült Várad 1660. évi 
ostroma miatt, így a nyomdai munká-

gyalások során elérték a békés elvonulás 
lehetőségét. Az egyezség részletei tartal-
mazták a Váradi Biblia nyomtatásához 
szükséges nyomdai eszközök és anyagok 
biztonságba helyezésével kapcsolatos in-
tézkedéseket is. A törökök biztosították 
ugyan a Debrecen felé elvonuló várvé-
dőket arról, hogy ingóságaik egy részét 
biztonságban a várban hagyhatják, de 
utóbb ezt a vállalásukat csak részben tel-
jesítették: 

2021-ben emlékezünk a Váradi Biblia kiadásának 
360. évfordulójára
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„Azon következő éjszaka a jancsárok a pré-
dálásnak esvén, valahol mi helyek, rekeszek, 
boltok, pincék volnának, mind felverték, 
s mindent felprédáltak vala, az egy bolton 
kívül, melyben a tipográfia, ahhoz tarto-
zó eszközök és bibliai félnyomtatásban való 
exemplárok valának, melyet is még tőlök a 
vezér nagy nehezen marasztaltatott és oltal-
maztathatott vala.”

Így veszett oda a várvédők hátrahagyott 
vagyonának zöme, de erre a sorsra jutott 
a váradi káptalan felbecsülhetetlen ér-
tékű oklevéltára is. Csak közvetett infor-
máció maradt fenn arról, hogyan és hová 
szállították el a nyomdai berendezéseket, 
mivel a nyomdai munkálatok irányítója, 
Szenci Kertész Ábrahám is Debrecenbe 
ment először. De 1661 
tavaszán már Kolozsvá-
rott működött a nyomda. 
Korabeli források szerint 
másfél ezer példányt si-
került forgalomba hoz-
ni. Az akkori technikai 
és pénzügyi feltételek 
alapján 1500 példány 
kinyomtatása is kivételes 
teljesítménynek tűnik, 
jelenleg mintegy kétszáz 
példánya lelhető fel.

A 2021 őszére terve-
zett megemlékezés a ro-
mániai bibliatársulattal 
történő együttműködés-
sel valósul meg. A Romániai Felekezet-
közi Bibliatársulat mind a román, mind 
a magyar nyelvű bibliaforgalmazást vég-
zi, ez azonban nem az egyedüli indoka 
a Váradi Biblia kiadására történő közös 
emlékezésnek. I. Rákóczi György feje-

delem szívügyének tekintette, hogy az 
evangé lium üzenete eljusson Erdély ro-
mán anyanyelvű nemzetiségéhez is:

„A fejedelem támogatá-
sával jelenhetett meg az 
1648-ban nyomtatott ro-
mán nyelvű Újszövetség is. 
A kötet ajánlása a fejede-
lemhez szól, a címlap ver-
sóján a fejedelmi címer ta-
lálható. A fordítónak adott 
támogatásról Rákóczi így 
intézkedik 1644. augusztus 
24-én fiához írt levelében: 
’Az mely oláh pap [egy Syl-
vester nevű szerzetes] az új 
testamentumot oláh nyelv-
re fordította, adasd ötven 
forintot neki, posztót egy 
dolmánynak valót, de ezt is 

püspök uram [Geleji Katona István] kezében 
adasd édesem.’” (Kurta József: A Váradi 
Biblia története, Királyhágómelléki Re-
formátus Egyházkerület, 2002. 10. old.) 

Zsugyel János
az MBTA pénzügyi gondnoka

I. Rákóczi György

A Váradi Biblia emléktáblája a Partiumi Keresztény 
Egyetem belső udvarában
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Alig egy évvel korábban ért véget a vi-
lágot szinte romba döntő nagy háború, 
amikor 1946 májusában 13 ország kép-
viselői összegyűltek az angliai Haywards 
Heath-ben. Az a meggyőződés vezet-
te őket, hogy a megroppant világnak 
mindennél nagyobb szüksége van Isten 
igéjére. Eivind Bergram norvég evan-
gélikus püspök, a Norvég Bibliatársulat 
elnöke, aki a háború nagy részét bör-
tönben töltötte, így szólt a küldöttekhez:  
„A világban nem sok reménység van, de 
a Biblia ma is a reménység könyve.” 

Az első bibliatársulat megalapítása óta 
sok nemzeti bibliatársulat jött létre, és 
ezek önállóan, sokszor egymás munkájá-
ról mit sem tudva végezték a bibliamisz-
sziót. Az 1930-as években már felvetődött 
az együttműködés gondolata, a második 
világháború azonban hét évre megaka-
dályozta a közös fellépés lehetőségét. Az 
1950-es évek a bibliafordítás nagy elmé-

leti és gyakorlati forradalmát hozták el. 
Ebben az évtizedben az írástudatlanok 
aránya 50% alá csökkent világszerte, 
és nyilvánvalóvá vált, hogy hatékony és 
gyors missziói bibliafordítások nélkül 
nem lehet lépést tartani a népesség és a 
keresztény egyház növekedésével. A ko-
rábbi bibliafordítási modell arra épült, 
hogy európai vagy amerikai misszioná-
riusok hosszú évek fáradságos munká-

jával elsajátították 
a missziói területek 
lakosságának nyel-
vét, és megpróbál-
ták így lefordítani a 
Bibliát. Ez a módszer 
már túl lassúnak, és 
nyelvi szempontból 
is elavultnak bizo-
nyult. A bibliatársu-
latok egyre inkább a 
helyi egyházak lelké-
szeire, teológusaira 
bízták a fordítást, és 



Küldöttek Haywards Heath-ben

Nida tanítja a bibliafordítókat

75 évvel ezelőtt született meg
a Bibliatársulatok Világszövetsége (United Bible Societies)
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a hangsúlyt az egzegetikai és teológiai 
minőségellenőrzésre helyezték. E para-
digmaváltás kulcsalakja az amerikai Dr. 
Eugene A. Nida volt, aki nyelvészként 
és biblikus tudósként 1943-ban csatla-
kozott az Amerikai Bibliatársulathoz. 
A nyelvészet, az antropológia és a kom-
munkációelmélet segítségével új eszkö-
zöket adott a bibliafordítók kezébe. Az 
új eszközök és a szervezettség meghozta 
a gyümölcsét, és Dr. F. D. Coggan, York 
érseke 1961-ben így nyilatkozott az Egy-
házak Világtanácsa harmadik világgyű-
lésén: „Amikor létrejött a Brit és Külföldi 
Bibliatársulat, 71 nyelven volt elérhető a 
Biblia. Napjainkban 1165 nyelven.” 

Az 1960-as években a bibliaterjesztés 
hatékonyságának növelése volt a kulcs-
szó. Dr. Olivier Béguin, az UBS akkori 
főtitkára arról számolt be, hogy az éven-
te terjesztett közel 30 millió Biblia 40%-a 
még mindig az USA-ban talál gazdára, 
és ez tarthatatlan helyzet, hiszen azok-
ban az országokban, ahol igazán terjed 
a kereszténység, nagy a veszélye annak, 
hogy a felnövekvő nemzedék nem juthat 
hozzá Isten igéjéhez. A hatvanas években 
a föld lakossága évente 50 millió fővel 
gyarapodott. Ha a népességrobbanással 
lépést akartak tartani a bibliaterjesztők, 
az évi 30 millió Bibliát 150 millió pél-
dányra kellett emelniük. Ehhez óriási ál-
dozatokra és testvéri együttműködésre, 
a tudás és az anyagi erőforrások egyesí-
tésére volt szükség.

A 70-es évektől az ezredfordulóig még 
sok hasonló kihívás késztette a biblia-
társulatokat a megújulásra és az újabb 
stratégiai fordulatokra. Ilyenek voltak a 
városiasodás, a globális dél és az észak 

eltérő fejlődési üteme és lehetőségei, a 
szekularizáció, a kétpólusú világrend 
összeomlása és az iszlám előretörése. 
Napjainkban a világ mintegy 240 orszá-
gában 150 bibliatársulat végzi a biblia-
fordítás és -terjesztés feladatát. Mintegy 
6 milliárd ember olvashatja anyanyel-
vén a teljes Bibliát, és ezeknek a fordí-
tásoknak a 70%-át a bibliatársulatoknak 
köszönhetjük. Ugyanakkor még nagy-

jából 4 ezer nyelv van a világon, ame-
lyen nincs teljes Biblia, vagyis a fordítás 
munkája még korántsem fejeződött be. 
Bár ma már évente 300 millió nyom-
tatott Bibliát terjesztenek a bibliatársu-
latok, a digitális forradalomnak hála 
ezen felül is sok millió emberhez jut el 
az örök élet beszéde az interneten vagy 
az okostelefonok applikációin keresztül. 
Az új technológia abban is segítségünk-
re lehet, hogy gyorsabban és hatéko-
nyabban láthassuk el Bibliával siket és 
vak felebarátainkat is. Az elmúlt 75 évre 
visszatekintve bízhatunk abban, hogy 
Isten továbbra is megáldja ezt a szolgá-
latot mint az ő országa építésének egyik 
kiemelt területét.

Pecsuk Ottó

Olivier Béguin a 60-as években
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Kurátoraink vallomása a bibliatársulati munkáról

A Magyar Bibliatársulat kuratóriumának 
2015–2021 közötti hatéves ciklusa május-
ban lejárt, és az alapító egyházak új kura-
tóriumi tagokat jelölhetnek. Néhány kuráto-
runk hosszú éves szolgálat után visszavonul 
a bibliatársulati munkától, hogy átadja a 
helyét a következő nemzedéknek. Őket kér-
deztük arról, mit jelentett nekik ez a szol-
gálat.

Életem egyik szép ajándéka volt, hogy 
részt vehettem a Bibliatársulat mun-
kájában. Egyházunk vezetője, Csernák 
István szuperintendens, 2003-ban meg-
keresett, hogy neki nagyon sok elfoglalt-
sága van, és örülne, ha a Bibliatársulat-
ban végzett munkáját átvenném. Ekkor 
Tarr Kálmán volt a Bibliatársulat veze-
tője. Rendkívül igényes, feladatát elhi-
vatottan, magas színvonalon művelő em-
bert és jó barátot ismertem meg benne. 
Élvezet volt vele és a társulat elkötelezett 
tagjaival a valamennyiünk által nagyon 
értékesnek és rendkívül fontosnak tartott 
munkát végezni. Sok szervezetben sze-
reztem tapasztalatokat, de bátran állít-
hatom, hogy egyikben sem tapasztaltam 
ezt az alázattal átszőtt, minden belső 
konfliktustól mentes, hűséggel és teljes 
odaadással végzett munkát, mint ebben 
a csapatban. Amikor Pecsuk Ottó váltot-
ta Tarr Kálmánt, a társaság szellemisége, 
lelkülete ugyanaz maradt, a nemzetközi 
kitekintésünk lett gazdagabb. A jó ba-
ráti kapcsolat is megmaradt. Érdekes 
élmény volt, amikor betekinthettem a 
bibliaterjesztés egyes területeibe, a bör-

tönmisszió nehéz munkájába. Végtelen 
hála van bennem, hogy hosszú éveken 
át részt vehettem ebben a munkában. 
Most amikor napjaim betöltve búcsút 
mondok, arra kérem a Teremtőt, hogy 
áldása kísérje továbbra is a Bibliatársulat 
szolgálatát.

Dr. Hecker Walter

Öröm volt számomra csaknem hat éven 
át részt venni a Bibliatársulat munkájá-
ban. Jobban mondva hallgatni, tanulni, 
közelről követni azt a komoly, igen jelen-
tős szellemi és lelki erőfeszítést kívánó 
munkát, amely megelőzi egy teljes Biblia 
újabb kiadását, a szent könyvek megérté-
sét segítő irodalmat, a hitoktatásra szánt 
műveket. A Biblia terjesztése, a különféle 
társadalmi rétegek megközelítése, meg-
szólítása, a rohamosan terjedő digitali-
záció is felkészült, elkötelezett és buzgó 
munkatársakat igényel. Mély benyomást 
tett rám az a szakszerűség és precizitás is, 
ahogyan az éves tevékenységi és pénzügyi 
beszámolók készültek. Hálás vagyok a jó 
Istennek azért a testvéri közösségért és 
lelkületért, amelynek részese lehettem.

A Biblia Isten örök, kinyilatkoztató 
és üdvösségre hívó szava az emberhez. 
Meggyőződésem, hogy helyes megér-
téséhez – természetesen anyanyelvünk 
alapos ismerete, és kinek-kinek más 
fontos nyelvek ismerete mellett – há-
rom dolog szükséges: szívünk, életünk 
megtisztítása (mert a tisztát csak tisztá-
val lehet megismerni), Isten Szentlelké-
nek megvilágosító kegyelme (mert csak 
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ő teszi teljessé a hit buzgóságát), és az 
igaz keresztény tanítást, életet követő 
kortársak, elődök tanításának, életé-
nek tanulmányozása. Mi voltaképpen a 
„hagyomány”, amelyről sok szó esik, és 
körülötte olykor testvéri vita is születik 
találkozásaink során? Krisztus követé-
se – az igaz példa nyomán. Az, amiről 
Pál apostol így ír: „Legyetek a követőim 
(„utánzóim”), amint én is követője va-
gyok Krisztusnak” (1Kor 11,1).

Dr. Imrényi Tibor

Tizenhét évvel ezelőtt, 2004-ben let-
tem a Magyar Bibliatársulat kurátora. 
Megtisztelő volt számomra ez a feladat, 
amit a baptista egyház képviseletében 
végeztem, mert az Istennek való közvet-
len szolgálatként tekintettem a magyar 
nyelvű Biblia ügyére. Jelentős esemé-
nyek részese lehettem ez idő alatt, ami-
kor 2008-ban megtarthattuk a Biblia 
évét, és 2014-ben megjelenhetett az 
azóta is naponta kézbevett Revideált új 

fordítás (RÚF). Megismerve a Bibliatár-
sulat munkatársait, örömmel tapasztal-
tam, hogy mindnyájan szívünkön visel-
tük a bibliaügyet. Az elmúlt időszakért 
elsősorban az Úrnak vagyok hálás, de 
köszönettel tartozom testvéreim bizal-
máért is. 

Marosi Nagy Lajos 

Nagy megtiszteltetetés volt számomra, 
hogy az elmúlt esztendőkben a Magyar 
Bibliatársulat Alapítvány kurátora lehet-
tem. Tanúja voltam annak a felelősség-
teljes munkának, amellyel a Bibliatársu-
lat – az általa irányított bizottságokkal 
és a Kálvin Kiadóval együttműködve 
– azon fáradozik, hogy Isten szava a le-
hető legszélesebb körben ismertté vál-
jék. Magas színvonalú tudás, igényesség, 
végtelen tisztesség és mély alázat jellem-
zi mindazokat, akik itt tevékenykednek. 
Isten gazdag áldását kérem további tevé-
kenységükre is! 

Pojjákné Dr. Vásárhelyi Judit

A Bibliatársulat kurátorai és a Habán Alkotóház munkatársai Monorierdőn
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Úton az Egyesített Bibliaolvasó felé

A Bibliát lehet egyénileg és közösségben 
olvasni. Az egyes felekezetek saját közös-
ségük bibliaolvasó gyakorlatát igenap-
tárak, útmutatók és különféle kalauzok 
hivatottak elősegíteni. Ám a különböző 
egyházak egymás bevett olvasói szoká-
sait, struktúráit nagyon ritkán ismerik. 
Továbbá a fiatalabb nemzedék a Bibliát 
nemcsak könyv formájában olvassa, ha-
nem az internet segítségével számítógé-
pen vagy okostelefonon is.

A Károli Gáspár Reformá-
tus Egyetem Egyesített Bib-
liaolvasó Kutatócsoportjának 
2018-ban indult munkáját az a 
szándék motiválta, hogy lehe-
tőséget adjon egymás értelme-
ző közösségei olvasási szokásai-
nak megismerésére, a Biblia 
lehetséges „együtt” olvasására 

az online térben. A projekt újdonsága 
nem a különböző fordítások egy honla-
pon történő megjelenítésében mutatkozik 
meg, hanem abban, hogy az egyes feleke-
zetek napi igéinek egymás mellé helyezé-
sével, hacsak alkalmilag is, lehetővé teszi 
a Szentírás „egy ritmusra” történő olva-
sását, s ezzel a kölcsönös odafigyeléssel is 
erősítheti a hívők közösségét.

A Hermeneutikai füzetek sorozat legújabb 
tagja, a Hogyan olvasod? Feleke-
zeteket összekötő Egyesített Biblia-
olvasó felé – című kötet tanul-
mányai azt vizsgálják, hogyan 
lehet létrehozni és milyen le-
hetőségek rejtőznek egy egye-
sített bibliaolvasó honlapban, 
s hogy ezek a lehetőségek mi-
képpen építhetik a közösséget 
és erősíthetik a lelki életet.

Előző adománygyűjtő akciónkról


Örömmel számolhatunk be arról, hogy a 
horvátországi bibliamisszió támogatására 
indított adománygyűjtő akciónk sikeres 
volt, és mintegy 1,3 millió forintnyi tá-
mogatás érkezett 2020 karácsonya óta. 
Ezt az összeget a Horvát Bibliatársulat 
kapja meg, és részben a 2020 márciu-

sában bekövetkezett földrengés utáni 
helyreállításra, részben a határhoz kö-
zeli magyar gyülekezetek Bibliával való 
ellátására fogja fordítani. A Horvát és a 
Magyar Bibliatársulat testvéri kapcsola-
tának egy fontos jele lesz ez a támoga-
tás. Együttműködésünk egy másik fontos 

eredménye a nem-
sokára megjelenő új 
Károli-Biblia kiadá-
sunk is. Ennek tör-
delése és szövegképe 
Filip Vacek zágrábi 
kollégánk szakértel-
mét dicséri majd.
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A világjárvány miatti karan-
ténhelyzet számos területen 
drámai változásokat hozott az 
emberek életébe. A színészek 
szakmai élete, a hivatása és a 
kenyérkeresete is egyik napról 
a másikra kérdésessé vált. Eb-
ben az időszakban merült fel keresztyén 
színészek, szinkronszínészek között az az 
ötlet, hogy a régi rádiójátékok mintájá-
ra feldolgozzanak bibliai történeteket, 
egész könyveket, sőt lehetőség szerint az 
egész Bibliát. Az első felhívásra mintegy 
ötven színművész jelentkezett, és meg is 
kezdődtek a próbafelvételek a Golgota 
Rádió és a Mikroszinkron stúdiójában.  

A kezdeményezés ötletgazdái, Arany Ta-
más és Zámbori Soma színművészek fel-
keresték a Magyar Bibliatársulatot, hogy 
a dramatizált hangzóbiblia szövege le-
het-e a RÚF 2014 fordítás. Mi örömmel 
igent mondtunk, mert bár létezik már 
hangzó Bibliánk, a dramatizált bibliafel-
dolgozás más műfaj, hiszen párbeszédes 
jellegű, zenei aláfestéssel és háttérhan-
gokkal. Ennek az „élővé tett” Bibliának 



Új adománygyűjtő akciónk meghirdetése:
A dramatizált hangzó Biblia támogatása

kiemelt missziói jelentősége is 
lehet a fiatalok vagy éppen az 
idősebbek, a gyengébben lá-
tók között. A kezdeményezés 
már elkészült hanganyagai 
és a közreműködő színművé-
szek névsora megtekinthető 

a www.dramatizaltbiblia.hu oldalon, il-
letve a Facebookon is, itt: https://fb.me/
dramatizaltbiblia. A projekt alapvetően 
a közösségi támogatás elvén nyugszik, és 
a támogatások előrehaladtával a feldol-
gozott bibliai könyvek száma is növek-
szik. Ezt is nyomon tudjuk követni a fenti 
internetes oldalakon.

Ha Ön is támogatni szeretné ezt a pro-
jektet, kérjük a hírlevelünkhöz mellékelt 
postai átutalási csekken vagy banki át-
utalással (az alábbi számlaszámra) küld-
je el adományát a Magyar Bibliatársulat 
Alapítványnak. Ossza meg a támogatási 
lehetőség hírét rokonaival, barátaival 
vagy a gyülekezeti tagokkal! Kérésre, a 
levelezési cím ismeretében tudunk még 
hírlevelet küldeni.

Ha munkánkkal vagy az új adomány-
gyűjtő akciónkkal kapcsolatban kérése, 
kérdése vagy javaslata van, jelezheti a 
honlapunkon keresztül (www.bibliatarsu-
lat.hu), e-mail formájában (info@biblia-
tarsulat.hu), vagy telefonon is a (06 1) 
209 3033-as számon.

Magyar Bibliatársulat Alapítvány
1113 Budapest, Bocskai út 35.
Adószámunk: 19700739-2-43

Számlaszámunk: 11714006-20267306
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Bibliahírek a nagyvilágból

Peru • A koronavírus-járvány miatt kialakult helyzet-
ben igen nagy szolgálatot végez a Perui Bibliatársulat a 
Pan de Vida (az élet kenyere) programjukkal, melynek 
keretein belül naponta ételt és a Bibliával foglalkozó 
feladatos könyveket visznek Peru nagyon szegény csa-
ládjainak. A Bibliatársulat speciális engedélyt kapott 
erre a hatóságoktól. A szállítmányokat az édesanyák 

veszik át egy megadott helyen. „Eddig apróbb tárgyakat árultam az utcán, de már 
nem tehetem. Így viszont nem tudok ételt adni a gyerekeimnek!” – panaszolja egy 
helyi anya. A Pan de Vida program közel ezer családnak segített az elmúlt időszakban.

Finnország • A Finn Bibliatársulat úttörő 
jelentőségű Újszövetség-fordítást készített el 
az eredeti görögből, melyet elsősorban az 
okostelefont használók számára készítettek. 
A fordítói munkálatok két és fél évig tartot-
tak. A fordítást minden korosztály számára 
ajánlják, akik okostelefonon szeretnék hall-
gatni, vagy olvasni az Újszövetséget. „Az új fordítás egy új irány a bibliafordítások 
sorában” – mondta az UBS globális fordítói tanácsadója, Dr. Seppo Sipilä. „Jelentős 
mérföldkőhöz érkeztünk a minőségi bibliafordítás felé vezető úton” – tette hozzá 
Dr. Seppo. Az új fordítás letöltéseinek száma 2021 januárjára elérte a 188 ezret.

Izrael • Az Izraeli Régészeti Hatóság a közelmúltban 
fontos bejelentést tett, mely szerint újabb Holt-ten-
geri tekercstöredékekre és egyéb értékes leletekre 
bukkantak a Júdeai-sivatag 8-as számú Nahal Hever 
barlangjában. (A barlangot a korábban itt megtalált 
holttestek miatt a régészek „Horror-barlangnak” is 
nevezik.) A fellelt töredékeken Zakariás és Náhum 

könyvének egyes szakaszai (Zak 8,16–17 és Náh 1,5–6) olvashatóak görög nyelven, 
de találtak még pénzérméket a Bar-Kochba felkelés idejéből (Kr. u. 132–136), egy 
6000 évvel ezelőtt élt kb. 6-12 éves gyermek mumifikálódott maradványait, és egy 
tökéletes állapotban fennmaradt 10000 éves kosarat is a környező barlangokban.


