
 
A Wycliffe Bibliafordítók 

 
A Wycliffe Bibliafordítók (ejtsd: viklif) – ahogy nevük is 

elárulja – egy bibliafordítással foglalkozó missziós társaság. „De hát 
vannak még olyan népcsoportok, akik számára nem fordították le a 

Szentírást?” – kérdezheti valaki. Bizony, a világon beszélt csaknem hétezer nyelvből több mint 
kétezer nyelven egyetlen szava sem olvasható Isten Igéjének! Sokmillió ember ma is azért nem 
értheti meg az Élet Beszédét, mert azt vagy nem fordították még le az anyanyelvére, vagy – ha 
már esetleg lefordították – ő maga írástudatlan, és nem tudja elolvasni a Szentírást.  

Missziónk szerte a világon bibliafordítást és írásolvasás-tanítást végezve ilyen emberek 
között munkálkodik. Célunk, hogy ők is megérthessék a Teremtőről és a Megváltóról, Jézus 
Krisztusról szóló örömhírt. Isten ugyanis „azt akarja, hogy minden ember üdvözüljön és eljusson 
az igazság megismerésére” (1Timóteus 2,4). 

A Wycliffe Bibliafordítók szervezetét éppen hetven éve alapította egy amerikai 
keresztyén, Cameron Townsend (ejtsd: kamerun tonszend). Érdekes története van annak, hogy 
hogyan gondolt Cameron egy ilyen misszió létrehozására. Fiatal keresztyénként a közép-
amerikai Guatemalában Bibliákat árusított, miközben Istenről beszélt az ottani embereknek. 
Ebben az országban spanyol a hivatalos nyelv, amit azonban sok bennszülött indián nem ért meg 
jól. Egyik nap, amikor Cameron indiánokkal beszélgetve spanyol nyelvű Bibliát ajánlott nekik, 
egyikük megkérdezte tőle: „Ha a te Istened olyan hatalmas, mint ahogy mondod, akkor miért 
nem beszél a mi nyelvünkön?”  

Ez szöget ütött Cameron fejébe. Abbahagyta a spanyol nyelvű Bibliák árusítását, és 
feleségével odaköltözött a cachiquel (ejtsd: kecsikvel) indiánok közé. Miután megtanulta és 
leírta a nyelvüket (vagyis megalkotta a nyelv ábécéjét), lefordította rá az Újszövetséget. Tudta, 
hogy a világon még számos olyan népcsoport él, mint ezek az indiánok. Ezért a többéves munka 
befejeztével visszatért hazájába, Amerikába, és munkatársaival létrehozott egy bibliafordító 
missziót. A szervezetet arról a John Wycliffe-ről nevezték el, aki több mint hatszáz évvel ezelőtt, 
először ültette át angol nyelvre a Bibliát.  

A Wycliffe Bibliafordítóknak ma hatezer munkatársa tevékenykedik a világ sok-sok 
országában. Néhány éve mi, magyarok is részt veszünk ebben a fontos szolgálatban. Jelenleg 
heten végzünk különböző nyelveken bibliafordítást, írásolvasás-tanítást vagy egyéb segítő 
szolgálatot, négyen most készülnek a feladatra, hárman pedig a magyarországi irodánkból 
segítik a munkánkat és toborozzák az új tagokat. 

Hogy hogyan kerültem magam is ebbe a szolgálatba? Ez úgy kezdődött, hogy egyszer, 
amikor nagyon szomorú voltam, és reménytelennek láttam a helyzetemet, a kezembe vettem a 
Bibliát. Ott ezt olvastam: „…így szól az Úr, a te teremtőd,… Ne félj, mert megváltottalak, 
neveden szólítottalak,  enyém vagy!” (Ézsaiás 43,1). Ebből megértettem, hogy Isten ismer, 
szeret, és neki gondja van rám. Ettől nemcsak a szomorúságom múlt el, hanem az egész életem 
megváltozott! Ilyen csodálatos könyv a Biblia!  

Később megtudtam, hogy a világon még sok emberhez nem szólhat az anyanyelvén 
Isten Igéje. „Bárcsak segíthetnék nekik!”, gondoltam. Isten több évig készített erre a feladatra, 
majd azt is megmutatta, hogy melyik népcsoporthoz kell mennem: Dél-Ázsiába, a magarokhoz 
vezetett.  

A magaroknak nemcsak a neve hasonlít a miénkhez – lehetséges, hogy távoli 
rokonaink. Az ő nyelvükre – pontosabban annak egyik nyelvjárására – néhány éve már 
lefordította valaki az Újszövetséget. Ezt a könyvet azonban a magarok többsége nem tudja 
elolvasni. Azért van köztük sok írástudatlan, mert csak kevesen jutnak el iskolába. De az 
iskolában sem magarul, hanem egy olyan nyelven folyik a tanítás, amit nem értenek meg. Ezért 
azzal a céllal mentem el közéjük, hogy írni-olvasni tanítsam őket a saját anyanyelvükön.  

 
 



 
 A magar gyerekek az iskolában nem tanulhatnak az anyanyelvükön. 
 
 

 
Ezt a kisfiút amulettel próbálják a szülei megvédeni a gonosz szellemektől.  
 
A magarok közül sokan rettegnek a gonosz szellemektől. Állatáldozatokat mutatnak be, 

hogy megnyerjék a szellemek jóindulatát, vagy, ha már bekövetkezett valami baj, akkor 
kiengeszteljék őket. Bárcsak ők is megérthetnék a Bibliából, hogy nem kell félniük, mert azért 
jött el Isten Fia, Jézus, „hogy az ördög munkáit lerontsa” (1János 3,8)! 

 
Csépe Andrea 

 


