
4. Üldözések Még mindig több latin-amerikai országban nagy erőt kép- 
visel Róma a tekintélyét félti a protestantizmustól. Azt terjesztik
protestánsok külföldiek és az őslakosság életére törnek, innen érhető 
az a fanatikus üldözés, a amely pl Columbiában folyik.
5. Lelkészhiány Van latin-amerikai ország, anol 2000 lélekre esik egy 
lelkész, de van, ahol csak 20.000-re. 20.000 lelket pedig egyedül gon
dozni képtelenség.

Luther ás Columbus kortársak volta k . Történészek kevés figyelmet 
forditottak erre a tényre. A nagy hajós ugyan 1506-ban már meghalt,ami- 
kor Luther 23 éves volt. mégis kortársak voltak az új világ felfedezője 
és a reformáció megindítója, de sohasem találkoztak. Most a kettő utó
daiban találkozik Latin-Amerikában.

VII.

A Bibliáról számokban

Ebben a hónapban tartottuk az ú.n. Biblia-vasárnapot, amikor a 
gyülekezetek offertóriumát a Biblia-terjesztés ügyére kérik országosan 
egyházunkban. A szószéki hirdetésben csak néhány szó hangzik el ezzel 
kapcsolatban, a prédikációban semmi adat, aztán megint egy esztendő te
lik el, amig hallunk az egész ügyről valamit. Jó alkalom a Biblia-óra 
arra, hogy néhány adatot megismerjünk, tájékozódjunk, hogyan is áll ma 
világméretekben ez a keresztyén szolgálat, a Biblia-terjesztés szolgá
lata. Hány nyelvre van lefordítva a Szentirás? Mik az új eredmények? 
Hány példány fogy el évente? kik a mai problémák? stb. Azt tapasztal
juk, hogy ig en nagy a tájékozatlanság ezen a téren.

Tudnunk Kell, hogy ma a világon közel 3.00 élő nyelv van és majdnem 
1 00 féle abc, irásmód. Ebben a nagy számban persze benne van a 7 .000 
dél-amerikai indián 250 féle nyelve és India lakosságának több száz 
nyelvjárása is. Óriási ez a szám mégis. És óriási problémát jelent. Be- 
láthatatlan nehézséget jelent, hogy a 2 és fél milliárd ember ennyi 
nyelvet beszél.

Mi helyzet a bibliaiorditással? 1957-es statisztikai adatok
szerint a forditások tekintetében a  következő a helyzet:

a teljes Biblia 215 nyelven van meg
csak az U jtestamentom 269 " "  "
egyes bibliai könyvek 643 " "  "
a Szentirás, vagy egyes 
része tehát összesen 1 .127  nyelven olvasható.
M it jelent ez a gyakorlatban? Azt, hogy ma mar minden olyan nyelvre, 

amit több, mint 1 millió ember beszél, leforditották a teljes Bibliát, 
s ha nem is az anyanyelvén, de az általánosan beszélt, vagy hivatalos 
nyelven csaknem mindenki olvashatja, vagy legalábbis olvasnatná. 

 évszázad eredménye, mert
38 nyelven volt olvasható,
99 
147  
200

Ez az utolsó másfél 
180 0-ban még csak
1900-ban - " -
1930-ban - " -
1950-ben      -" -

   Hallatlan munka, fáradság, szorgalom, szolgáló szeretet áll ezek 
mögött a számok mögött. Emberek Isten ügyének szentelt élete. Most ol- 
vastuk pl, hogy Eritreában az Ujtestamentomot 16 évig ford itották, mig
1957-ben megjelent, s hány helyről tudjuk, hogy ennél is tovább tartott 
egy forditás elkészitése, szinte egy egész emberi életet vett ig énybe. 

Érdemes lenne egyszer végigtekinteni a reformáció - a Biblia-kiadá-

  -   9   -



-   10   -

s o k  és a k ö n y vomtatás kapcsolatát. Ezt idő hiján nem tehetjük, de 
legalább az összefüggést lássuk meg: a Biblia-kiadas a reformációval

válik igazán az egyház szivügyévé, s a Biblia a nép könyvévé. Bár a 
reformáció előtt több mint fél évszázaddal előbb feltalált könyvnvom- 
tatás első termékei is Biblia-kiadások voltak, mégis igaz az előbbi al-

litás Guttenbergnek két bibliakiadása volt. Először az ú.n. 42 soros 
Bibliát jelentette meg, majd 1458-ban három hatalmas kötetben egy újabb 
kiadást. A 15.században német, holland, két francia, olasz, spanyol, 
cseh, lengyel, orosz, abesszin nyelvű teljes Bi bliáról tudunk az ere
deti héber és görög, valamint az egyházi latin szövegek mellett, be e- 
zek a kiadások igen kis példányszámban jelentek meg /néhány 100 csupán/ 
és nyelvük is kezdetleges volt: még nem került a Biblia a nép kezébe.
A nép könyvévé a reformáció tette.  

Ma hány példány fogy el évente, illetve mennyi jelenik meg?
1956-ban az összes működő Biblia-társulat és tanács jelentése sze

rint 26.379.142 példányt nyomtak, 3 millióval többet,mint 1954-ben. Ez 
olyan hatalmas mennyiség, hogy ha a mi formátumunkat vesszük, egymásra 
rakva kb 16 km-es oszlopot karunk, 
kétszer olyan magasat, mint a Himalája. Japánban 1957-ben 1.700.000 
Biblia fogyott el, tehát több, mint a keresztyének szama ott. U jságok 
szerint a Biblia áll a klasszikus könyvek élén a vásárlás tekinteté ben. 
A Meklenburgischer Zeitung szerint Kelet-Németországban 5 év alatt 
/1955-58/ 1.302.000 Bibliát vagy bibliái részt vásároltak. Norvégiában 
1952-55-ig kétszer annyi Biblia fogyott el, mint a hasonló nagyságú  
Dániában. Egy érdekes statisztika szerint évente 1000 lakos közül

Norvégiában 17
Svájcban 15
Dél- Afrikában 13
Finnországban 13
Svédországban 12
Hollandiában 12
Ghanában 11 ember vásárol Bibliát.

Ghanáról, erről az új afrikai államról meg kell jegyeznünk annyit,
hogy irodalmi nyelvüket is a bibliaforditás teremtette meg , ezért is 
vásárolják annyian. Burmában 1958-ban a miniszterelnök U Nu /nem ker./ 
olvasásra ajánlotta a Bibliát nyelvi szépségei miatt.

Valamit a magyar Bibliáról: az ú.ne. Károlyi Biblia,a jelenleg is 
használt magyar bibliaforditás, 1940-ig 100 kiadást ért meg , ekkor volt 
350 éves ez a forditás.  Nem nagy szám ez, ha pl a Stuttgarti Bibel- 
anstalt adatait vesszük, 1956-ban a 811. kiadásnál tartottak , de nagy 
szám magyar vonatkozásban. Nincs mégegy könyv a magyar könyvkiadás tör
ténetében, mely csak meg is közelítene ezt a számot. Amikor a Brit és 
Külföldi Biblia társulat néhány évvel ezelőtt átadta a magyar Biblia
tanácsnak a magyar bibliakiadás ügyét, azt jelentette, hogy az 6 kiadá- 
sában 1,700.000 példány jelent meg magyar nyelven. Uj fordítás készült 
évek munkája eredményeként, sok testvérünk ismeri is a próbakiadású Uj- 
testamentomot. A bibliaforditó munka tovább folyik ma is a Magyar Bibli 
tanács keretében. Római katolikus testvéreink igen jó forditáshoz jutó" 
tak, szép m a g y a r  nyelven jelent meg nemrégiben katolikus kiadásban 
az Ujtestamentum.

Uj forditások Évente jelennek meg új forditások. 1956-ban pl az 
észak-rnodéziai bembe nyelven, a nigériai nimbi nyelven, a Salamon-szi- 
getek marovo nyelvén készült forditás, de azóta már készült az alaszka- 
iak, az Admirali tas-szigetekhez tartozó manus nyelven,a francia nyugat- 
afrikai nantcseri, az indián navoho, a mexikói tzetál nyelven, Szudán,

Etiópia, Francia-Egyenlitő-Afrika, Dél-Vietnám, Uj-Guinea, libéria,lan-
ganyika, Formóza, Indonézia, Dél-Ausztrália, M ozambique bennszülött ke- 
resztyénei is saját nyelvükön hallhatják és olvashatják Isten igéjét.
1957-ben az egész Biblia három új nyelven, az U jtestamentom nég y új n yelv
en jelent meg. Egyes részek sok nyelven, pl Tanganyikában megjelent



Az orthodox egyházak

Aki figyelemmel kiséri a ker. világsajtót, újra és újra olvas az 
orthodox egyházakról, a keresztyénség harmadik legnagyobb csoportjá
ról, amellyel a protestantizmusnak mind több és több kapcsolata van 
az utóbbi időben. Mintegy 150 millió ker. tartozik az orthodox egyhá
zakhoz. Kik ezek a testvéreink? Mi jellemző rájuk? Hol élnek? Mit 
tanulhatunk tőlük? Ilyen és ezekhez hasonló kérdések vetődnek fel 
bennünk, ha róluk hallunk és olvasunk.

Amint egyik ökumenikus hiradónkban már beszámoltunk arról,  
XXIII. János pápa nagy világzsinatra szóló felhivása elsősorban hoz
zájuk szólt a hirmagyarázók szerint. - Ez év januárjában jelent meg 
Londonban az 1956-ban Moszkvában tartott orthodox és anglikán tár
gyalások jegyzőkönyvé angol nyelven. A fontosságát mutatja, hogy a 
yorki érsek irt előszót hozzá. Tavasszal orthodox küldöttség járt 
Genfben az Egyházak Világtanácsa központjában, hogy az orthodox egy
házak kapcsolatát javitsa a Világtanáccsal. - Nyáron az EVT központi 
Bizottságának ülését Rhodosban, orthodox területen tartották. - Most 
járt Németországban orthodox küldöttség, hogy a német egyház hat hi
vatalos tagjának 1958-as látogatását viszonozza. - A német Evangé- 
liumi egyhazak küldöttsége szeptember 2-16 között ismét a Szovjet
unióban volt, hogy az orthodox egyházak életét tanulmányozza. - A 
Student World /a legnagyobb keresztyén főiskolás lap/ 1958. első 
negyedévi teljes szama az orthodox egyházakkal foglalkozik. A Luthe- 
rische Rundschau 1959.szeptemberi szama egészében az orthodox egy
házakról szól. Az Ecumenical Rewiew minden számában irnak orthodox 
teológusok, vagy van cikk az orthodox egyházakról évek óta. Tehát 
római katolikus, protestáns, anglikán és ökumenikus körökben e g y -  
aránt nagy érdeklődés kiséri ezt az egyháztestet, illő, hogy leg
alább valamit tudjunk róla.

Az orthodox szó "igazhitűt”, "igaztani tásút" jelent. Ez a meg
különböztető jelző eredetileg Rómával szemben határolta el ezt az 
egyházat. Az orthodoxok 1054 óta, az ú.n. nagy skizma /szakadás/ óta 
élnek külön Rómától. Nagy részük feje a konstantinápolyi pátriárka, 
önálló, ú.n. autokephal egyházakra tagozódik, mégis van közöttük

kb úgy mint a protestantizmuson belül az egyes felekezetek 
között. /Az u.n. görög katolikusokat nem szabad ide számitanunk, ők 
Róma fennhatóságát ismerik el és a római egyháztól való különbségük 
csak annyiban áll, hogy anyanyelven tartják istentiszteleteiket, sa
ját liturgiájuk van éa lelkészeik házasodhatnak./ Szervezetük nem
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János evangéliuma az első könyv, amit azon a nyelven nyomtattak. A 
legtöbb mai fordi tás afrikai nyelveken készül, de igen sok az indiai 
forditás is. 

Ma problémák: 1. Sok helyen veszik szivesen a Bibliát importként 
külföldről, azért helyi társulatok, tanácsok alakulnak, mint pl a 
nairobi /Kelet-Afrika/ bibliai ház 1956-ban, vagy Port Moresby /Uj- 
Guinea/ 1955-ben. 

2. Nagyon drága még sok helyen a Biblia, úgy mint valamikor Euró- 
pában is volt. Egyes helyeken égy hétnél is többet kell dolgozni 
azért az összegért, ami egy Biblia ára.

3. Nemzeti irodalmi termékként és nem keresztyén könyvként olvass
4. Uj és úi fordi tások kellenek. Minél egyszerűbben, világosabban,

mai nyelven forditani, ez az örök cél. 
A Biblia számokban: egész kis tudomány. Csak belekóstoltunk, mégis 

mennyi iz maradt meg. Ö sszbenyomásként azt szeretnénk, ha kialakulna 
az a vélemény: még jobban megbecsüljük Bibliánkat, amiért annyi em
ber fárad, hogy átültesse szavait más nyelvekre, hogy terjedjen az 
evangéliom.


