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Lassanként eltűnnek a Bibliák és a
vallásos szövegek a szállodai
szobákból
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A Gedeon Társaság Bibliája több mint egy évszázada a szállodai szobák
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alapfelszereltségének számít.
Amikor bejelentkezünk egy szállodai szobába, a kényelem teszi otthonossá az
élményt. Egyéni szappanok és samponok a fürdőszobában, italok a minihűtőben,

a

és egy Biblia az éjjeliszekrényen, mindig csak egy karnyújtásnyira az ágytól. Bár
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ez a környezet ismerősnek tűnhet a múlt század bármely utazója számára,
hamarosan a “régmúlt idők” emlékei közé szorulhat vissza, mivel a
szállodák kezdik fokozatosan eltüntetni a vallásos szövegeket.

A Gedeon Társaság Bibliája
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A Get Religion újságírói oldalról megtudhatjuk, hogyan alakult ki a Bibliák
szállodai elhelyezésének hagyományos szokása. A törekvést három utazó
üzletember indította el, akik örömmel fedezték fel, hogy mindhárman
keresztények. A trió 1908-ban kezdett bele a misszióba, hogy más keresztény
utazókat támogassanak azzal, hogy minden szállodai szobában, ahol csak lehet,
Bibliát helyeznek el. Az Isten akaratának engedelmes bibliai hősről felvették
a “Gedeon Társaság” nevet, és elkészítették a Gedeon Társaság Bibliáját,
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amelyet aztán az egész évszázadban ingyenesen terjesztettek az egész
világon.
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A Gideons International honlapja szerint az elmúlt évszázad során több mint
kétmilliárd Bibliát osztottak szét 95 nyelven több mint 200 országban.
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Napjainkban évente közel másfél millió Bibliát tudnak küldeni a világ
szállodáiba. Nagyjából 40%-uk az Egyesült Államokba megy. A misszió

Csökkenő számok
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olyannyira sikeres volt, hogy más vallási felekezetek, például a Mormon Egyház is
beszállt a saját szövegeivel a létesítmények ellátásába.

A Los Angeles Times idézi a szállodák marketingadatait gyűjtő STR (Felmérés
Technológiai Kutatóközpont ) cég felmérését, amely szerint jelentősen csökkent
azoknak a szállodáknak a száma, ahol Bibliát helyeznek el a szobákban. 2006-ban
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gyakorlatilag még nem lehetett hallani arról, hogy valakinek a szobájában
ne legyen Biblia, és a szállodák 95%-ában a fiókokat a Gedeon Társaság
Bibliáival töltötték fel. Ez az arány azonban 2016-ra lényegében a felére, 48%ra csökkent.
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Az üzleti élet területén működő Quartz Mediától származó másik, optimistább
jelentés szerint ez az arány csak 79%-ra csökkent, de ez még mindig erős
fogyatkozás. Ez a tíz év alatt bekövetkező változás felveti a kérdést, hogy a
szállodák miért vonják ki fokozatosan a Bibliát. A Los Angeles Times szerint ez a

Szerző: Szerk. (2022-06-14)
4 / 7 oldal | © Katolikus.ma
Jelen kiadvány tartalmául a Katolikus.ma cikke szolgál, mely a
https://katolikus.ma/lassankent-eltunnek-a-bibliak-es-a-vallasos-szovegek-a-szallodai-szobakbol/ internetes címről
származik. A cikket 2022-08-10 dátummal egy médiamissziós lelkületű Tisztelt Olvasónk töltötte le, létrehozva a jelen pdf
vagy papír alapú kiadást, akinek ez úton is köszönjük az ilyen formában történő terjesztést. Mindent Isten nagyobb
dicsőségére!

kor trendje, amelyben élünk. Manapság még a szállodák is óvatosan tesznek
lépéseket, nehogy megsértsék a vendégeiket, és nyomás alatt állnak olyan
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Ez pedig igen hatékony szempont napjainkban.
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szervezetektől, mint a Szabadság a Vallástól Alapítvány (Freedom From
Religion Foundation -FFRF).

Az FFRF egy olyan csoport, amely a szállodákkal veszi fel a kapcsolatot, hogy
panaszt tegyen, mondván: a vallási szövegek sérthetik a nem vallásos embereket.
A csoport hihetetlenül harsányan dolgozik és évente több tucatnyi helyszínt keres
fel. Azt is kitalálták, hogy matricákat ragasztanak az általuk talált

ik

Bibliákra, melyek figyelmeztetik a potenciális olvasókat, hogy “Ha szó
szerint elhiszi azt, amit ebben a könyvben olvas, azzal veszélyeztetheti az
egészségét és az életét”.

ol

Egy másik tényező, amely korunkra jellemző, a technológia fejlődése és
elterjedtsége. 2021-ben kevés olyan ember van, aki ne rendelkezne valamilyen
internet-hozzáféréssel, legyen az okostelefon, tablet vagy laptop. Az ingyenes
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Wi-Fi segítségével a vendégeknek aligha van szükségük a Biblia fűzött
példányára, amikor ingyenes bibliai applikációk tucatjai állnak
rendelkezésükre. A keresztény utazóknak ugyanakkor további új eszközeik is
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vannak a Biblia tanulmányozására például olyan podcastok formájában, mint Mike
Schmitz atya felvétele, “A Biblia egy év alatt”.
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Jeff Pack, a Gideons International kommunikációs igazgatója szerint manapság az
embereket már nem érdekli annyira a Biblia olvasása. A Los Angeles Times-nak
ezt nyilatkozta:
“A vallási anyagok csökkenése a szállodákban, ahogyan a felmérés is említi, a
világ növekvő szekularizálódását és függetlenségét tükrözi” – mondta. “Ez pedig a
spirituális tudatosság megkopását eredményezte”.

Egyelőre nehéz megmondani, hogy a Gedeon Társaság Bibliái továbbra is részei
maradnak-e életünknek, amikor megszállunk egy szállodában. A szállodaiparban
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sokan az egyes helyszínekre bízzák a döntést, mint például a legtöbb
Marriot szállóban. Mások a pult mögött tartják a vallási könyvek példányait, és
kérésre adnak belőlük. Valószínűnek tűnik, hogy a Bibliákat még évtizedek múlva
is látni fogjuk a szállodai szobákban, de úgy tűnik, hogy azok az idők, amikor ezek
a Bibliák alapfelszereltségnek számítottak, talán örökre elmúltak.
Ezt a cikket Marek Éva önkéntes fordítónknak köszönhetően olvashattad
el magyarul. Ha fordítóként te is csatlakoznál a Katolikus.ma
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médiamisszióhoz, akkor várjuk jelentkezésedet a Kapcsolat oldalon
keresztül.
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Forrás: Aleteia
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